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EVENIMENTE INTERNE 
 
17 iunie 2014 

Echivalarea titlului de expert contabil 
 
Accesul cetăţenilor care vor să profeseze pe teritoriul altui stat este dificil fiind condiţionat, în cele mai 

multe cazuri, de un proces de echivalare a diplomelor, precum şi de susţinerea eventualelor examene de 
diferenţă. 

 
În contexul acestor aspecte, îmbunătăţirea accesului la profesii, în special prin intermediul unui mediu 

de reglementare mai proporţional și transparent în statele membre, care să faciliteze mobilitatea 
profesioniștilor calificaţi pe piaţa unică și furnizarea transfrontalieră de servicii profesionale, reprezintă una 
dintre preocupările oficialilor Comisiei Europene. 

 
CECCAR, în calitate de autoritate competentă în 

domeniul profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat, 
prin legislaţia specifică, acordă posibilitatea echivalării 
titlului profesional, cetăţenilor care deţin o calificare 
acordată de către o autoritate competentă recunoscută la 
nivel internaţional, precum şi persoanelor care deţin titlul 
de doctor în domeniile finanţe/contabilitate, după 
verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 
reglementările naţionale şi europene şi susţinerea 
interviului prevăzut de Normele organismului profesional.  

 
În 17 iunie 2014, în prezenţa comisiei formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, 

Ministerului Justiţiei, mediului universitar şi ai conducerii CECCAR, a fost organizată o nouă sesiune a 
interviului de acordare a titlului de expert contabil, prilej cu ocazia căruia au fost abordate teme de interes şi 
de actualitate din domeniul profesiei contabile. 

 
   Lucrările elaborate de candidaţi, completate de întrebările primite din partea examinatorilor, au fost 
extrem de antrenante, o parte din aspectele dezbătute fiind reprezentate de: analiza performanţelor 
economico – financiare şi a managementului prin valoare în condiţiile dezvoltării durabile, efectul adoptării 
IFRS de către societăţile comerciale tranzacţionate pe bursa de valori București, combinări de întreprinderi şi 
situaţii financiare consolidate: concepte, reguli si exemple, metode de evaluare a companiilor nelistate, 
fuziunea societăţilor prin absorbţie, performanţa financiară a companiilor din Uniunea Europeană, IAS 7 – 
situaţia fluxurilor de trezorerie, valorizare şi decizie privind finanţarea şi gestiunea afacerii, sistemul pensiilor 
private în România, contractele de leasing în conformitate cu IFRS: interpretare şi prezentare, teorie şi practică 
privind auditul performanţei financiare, tipuri de venituri şi contabilizarea lor în cadrul unei federaţii sportive, 
organizarea pe baze moderne a contabilităţii şi auditului activelor imobilizate. 
 
  La finalul interviului, candidaţii declaraţi admişi au primit detalii privind etapele pe care urmează să le 
parcurgă pentru înscrierea în Tabloul Corpului, în vederea exercitării activităţilor care compun profesia 
contabilă.  
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CURIERUL FILIALELOR 
 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

În  4-5 iunie 2014  a  avut loc întâlnirea  cu  membrii  CECCAR   Filiala  Arad. La  întâlnire au  participat, 
în 4 iunie, 68 de membri experţi contabili şi, în  5 iunie, 36 de membri contabili autorizaţi. 
 

În prima parte a întâlnirii, dl. prof dr. univ. Lucian Cernușcă a prezentat câteva studii de caz, și anume:   

 contribuţiile sociale datorate pentru indeminizaţia administratorului;  

 contribuţiile ce trebuie să le plăteasca un PFA dacă desfășoară activitate în străinătate;  

 ce regim aplicăm pentru CASS aferent veniturilor din dobânzi, depozite bancare. 
 

În cadrul întâlnirii, participanţii au dorit să clarifice următoarele aspecte: În ce masură un PFA care 
obţine venituri din străinătate de natura veniturilor din profesii libere este obligat să plătească în România? 
Care este contribuţia la sănătate asupra acestor venituri? Ce regim aplicăm pentru CASS aferent veniturilor din 
dobânzi/depozite bancare?  

În partea a doua a întrunirii, dl. Vasile Ioan Popa, formator CECCAR, a prezentat următoarele 
reglementări fiscale: Legea nr.69 din 12 mai 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; Ordinul nr.663 din 9 mai 2014 pentru aprobarea Normelor 
privind aplicarea unitară a prevederilor art.18 „Pensii” al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital în ceea ce priveşte 
tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România 
de un rezident al Canadei; Ordinul nr.665 din 9 mai 2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr.1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de 
evidenţă a plăţii; Ordinul nr.671 din 12 mai 2014 privind modificarea formularului „Chitanţă pentru încasarea 
de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, 
ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995; Ordonanţa de urgenţă nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru 
diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor 
măsuri fiscal-bugetare; Hotărârea nr.421 din 20 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.44/2004; Ordinul nr.1292 din 20 mai 2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106  
„Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”; Ordinul nr.1136 din 7 mai 2014 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA), utilizând 
aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize. 
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Reglementările prezentate au fost dezbătute și exemplicate pentru o mai bună înţelegere și aplicare de 

către membri. 
 

FILIALA CECCAR ARGEŞ 
 

Filiala CECCAR Argeş, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş (ITM Argeş), a organizat, 
în 30 iunie 2014, o întâlnire de lucru pe teme de interes pentru membri: identificarea şi analizarea 
problemelor din domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi stabilirea 
măsurilor ce trebuie luate pentru rezolvarea acestora. 
 

Din partea ITM Argeş au participat d-na Elena Szakacs şi dl. Eduard Bărbulescu, inspectori de muncă. 

Alături de 29 de membri ai filialei  liber profesionişti, angajaţi şi reprezentanţi ai societăţilor de expertiză 

contabilă  au participat dl. Ion Bănică, preşedintele filialei, şi d-na Marilena Pîrvulescu, director executiv. 
 

Pe parcursul întâlnirii, membrii au avut ocazia să adreseze întrebări pentru clarificarea unor aspecte din 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Reprezentanţii ITM Argeş au prezentat cele mai frecvente probleme 
constatate în urma controalelor efectuate de inspectorii ITM.  
 

Problemele dezbătute s-au referit la: 
- dosarele personale ale angajaţilor;  
- încheierea contractelor de muncă şi perioada de probă;  
- perioada de repaus săptămânal atunci când se lucrează în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele declarate 
sărbători legale; 
- prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; 
- prevederile Legii nr.52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.500/ 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. 
 

Dezbaterile şi informaţiile primite din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost apreciate de 
participanţi ca fiind de un real folos în activitatea pe care aceştia o desfăşoară. 
 

FILIALA CECCAR BACĂU 
 
 Filiala CECCAR Bacău a organizat, în  26 iunie 2014, masa rotundă cu tema ,,Expertiza contabilă 
judiciară – noutăţi procedurale an 2014”.  
Moderatorii dezbaterii au fost dl. Marcel Bulinschi – Preşedintele Consiliului, Filiala CECCAR Bacău,  dl. 

Constantin Păstrăv  Director executiv, şi dl. Mihai Şchiopu – auditor de calitate al filialei. La eveniment au 
participat aproximativ 40 de membri ai filialei înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari (GEJ).  
 
Dezbaterea a vizat probleme legate de:  

 codul de procedură civilă (depunerea raportului de expertiză contabilă; noţiunea de ,,consilieri ai 
părţilor”; numirea expertului judiciar; efectuarea expertizei la faţa locului; termenul pentru depunerea 
raportului de expertiză contabilă; lămurirea sau completarea raportului; efectuarea unei noi expertize; 
majorarea onorariului cuvenit expertului) 
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 codul de procedură penală (numirea expertului contabil; incompatibilitatea expertului; drepturile şi 
obligaţiile expertului; înlocuirea expertului; procedura efectuării expertizei; raportul de expertiză contabilă; 
audierea expertului; suplimentul de expertiză; efectuarea unei noi expertize) 

Participanţii au apreciat întâlnirea ca fiind deosebit de utilă, avand în vedere importanţa expertizei 
contabile ca mijloc de probă în activitatea judiciară. 

Mai jos găsiţi un articol despre evenimentul organizat de Filiala CECCAR Bacău, publicat în Ziarul de 
Bacău. 

 

CECCAR Bacău a luat la bani mărunţi Expertiza contabilă judiciară 2014 

3 iulie 2014 / Autor: Petru Done 

Vara activă a experţilor contabili din Grupul Experţilor Judiciari (GEJ) băcăuani a debutat cu o acţiune 
organizată de filiala judeţeană a Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România – CECCAR, care a organizat, la 
sfârşitul lunii iunie, masa rotundă cu tema 
,,Expertiza contabilă judiciară – noutăţi 
procedurale an 2014”. Dezbaterile pe această 
temă au avut loc în sala de curs ,,Ion Ionescu 
de la Brad” a Filialei CECCAR Bacău, moderatori 
fiind preşedintele Consiliului Filialei, Marcel 
Bulinschi, directorul executiv, Constantin 
Păstrăv, şi auditorul de calitate al filialei, Mihai 
Şchiopu. 

Prima parte a mesei rotunde a abordat subiecte referitoare la Codul de procedură civilă, precum 
depunerea raportului de expertiză contabilă, noţiunea de ,,consilieri ai părţilor”, numirea expertului judiciar 
sau efectuarea expertizei la faţa locului. Tot din această categorie s-a discutat despre termenul pentru 
depunerea raportului de expertiză contabilă, despre lămurirea sau completarea raportului de expertiză, 
despre efectuarea unei noi expertize şi, precum şi în alte reuniuni de acest gen, despre majorarea onorariului 
cuvenit expertului. 

http://www.ziaruldebacau.ro/
http://www.ziaruldebacau.ro/wp-content/uploads/2014/07/Econ.ceccar.jpg
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În partea a doua a întâlnirii, participanţii au abordat subiecte din Codul de procedură penală 
referitoare la numirea expertului contabil, la incompatibilitatea expertului, la drepturile şi obligaţiile 
expertului sau la înlocuirea acestuia. S-a discutat, însă, şi despre procedura efectuării expertizei, despre 
raportul de expertiză contabilă, despre audierea expertului, despre suplimentul de expertiză şi despre 
efectuarea unei noi expertize. ,,Participanţii – a opinat Marcel Bulinschi – au apreciat întâlnirea ca fiind 
deosebit de utilă, având în vedere importanţa expertizei contabile ca mijloc de probă în activitatea judiciară.”  
 

FILIALA CECCAR BRĂILA  
 
Filiala CECCAR Brăila  a organizat, în 12 iunie 2014, întâlnirea de lucru cu participarea beneficiarilor de 

expertize contabile judiciare şi a membrilor filialei, pentru analiza activităţii de expertiză contabilă pe 
semestrul I a anului 2014. Din partea beneficiarilor de expertize contabile judiciare au participat: d-na Claudia 
Neagu, din partea Judecătoriei Brăila, dl. Sorin Joghiu, din partea Tribunalului Brăila, şi dl. Marcel Cornea, 
inspector principal din partea IPJ Brăila. 

 
La eveniment au participat 35 de experţi contabili – membri GEJ, preşedintele filialei, directorul 

executiv şi auditorul de calitate. Auditorul de calitate al filialei a prezentat statistic activitatea de expertiză 
contabilă judiciară 2014 comparativ cu 2013. De asemenea, acesta a prezentat cateva observaţii cu privire la 
expertizele fiscale judiciare, a menţionat faptul că s-a constatat că în cuprinsul obiectivelor stabilite a fost 
solicitată opinia expertului contabil în legătură cu încadrarea faptelor în prevederile  legale, ceea ce  excede 
competenţelor expertului contabil, şi trebuie eliminate din formularea obiectivului. Discuţia a abordat, de 
asemenea, dificultăţile întâmpinate de experţii contabili. 
 

Două săptămâni mai târziu, în 26 iunie 2014, Filiala CECCAR Brăila  a organizat întâlnirea profesională 
cu tema ,„Dezbaterea legislaţiei financiar-fiscale în perioada mai-iunie 2014”. La dezbatere au participat 
aproximativ 30 de membri şi a fost moderată de consilierul superior asistenţă contribuabili al AFP Brăila, d-na 
Mariana Lozneanu. Tematica abordată în cadrul întâlnirii a făcut referire la:  
Hotărârea Nr.871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; Hotărârea Nr.421 din 20 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004; Ordinul 

Nr.1292 din 20 mai 2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106  ,„Declaraţie 
informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”; Ordonanţa de urgenţă Nr.28 din 20 mai 2014 pentru 
modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale; Ordinul Nr. 1296 din 21 mai 2014 privind 
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2.605/2010 
pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală; Ordonanţa de urgenţă Nr.40/2014 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale; Ordinul Nr.1672 din 
19 iunie 2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor 
sociale. 
 

Noii membri înscrişi ca urmare a promovării interviurilor pentru doctori în contabilitate şi-au depus 
jurământul. 

Conducerea filialei CECCAR Brăila a organizat, tot în 26 iunie 2014, depunerea jurământului în cadru 
festiv de către cei doi noi membri experţi contabili care au promovat interviul din 8 mai 2014 pentru doctori în 
contabilitate, Iuliana Neacşu Ionică şi Geanina Gabriela Tudose. Preşedintele filialei Brăila, d-na Paula 
Ştefănescu, şi d-na director executiv Carmen Tamaşi au urat bun venit noilor membri în familia profesioniştilor 
contabili ai CECCAR. S-a recomandat noilor membri respectarea reglementărilor Corpului şi a Codului etic al 
profesioniştilor contabili, a normelor profesionale, preocuparea pentru pregătirea continuă în vederea 
menţinerii calităţii serviciilor şi a competenţelor profesionale, cât şi dorinţa de participare în viitor a noilor 
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membri la toate acţiunile filialei în vederea susţinerii profesiei contabile. De asemenea, au fost înmânate 
membrilor carnetele de membru cu viza pentru anul în curs, parafele pentru exercitarea profesiei pentru anul 
2014 şi autorizaţiile de funcţionare şi s-au pus la dispoziţia acestora standardele profesionale. 
  

Pentru menţinerea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii locale, preşedintele filialei CECCAR 
Brăila, d-na Paula Ştefănescu, a participat la: 

  ,,Antreprenoriat, surse de finanţare, noi tehnologii, networking”: eveniment business organizat, în 20 iunie 
2014, de Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Brăila”, în parteneriat cu Arhipelago Interactive şi 
Asociaţia pentru Promovarea Economiei Cunoaşterii (APEC). La eveniment au participat preşedintele Camerei 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură – Brăila (CCIA – Brăila), d-nul Ştefan Fusea, reprezentanţi ai mediului de 
afaceri local şi reprezentanţi ai societăţilor de contabilitate şi expertiză contabilă membre CECCAR. 

 ,,Despre antreprenoriat, de la viaţa de student la viaţa de antreprenor”: eveniment organizat, în 23 iunie 
2014, de Facultatea de Inginerie din Brăila şi Universitatea ,,Dunărea de jos” din Galaţi. La întâlnire au 
participat 30 de studenti din anii terminali de studii, decanul facultăţii, dl. Cristian Simionescu, prodecanul 
facultăţii, dl. Nicuşor Drăgan, şi preşedintele Asociaţiei pentru Antreprenoriat din România, d-na Camelia 
Drăgan. 
 

FILIALA CECCAR BRAŞOV 
 

Filiala CECCAR Braşov  a organizat, în 10-11 
iunie 2014, un seminar pe tema „Nouătăţi fiscale 
începând cu 1 ianuarie 2014”, avand-o ca lector 
invitat pe d-na Daniela Fleşaru – lector abilitat 
CECCAR. La seminar au participat 59 de membri.   
 

În 26 iunie 2014, în sala de curs a filialei 
CECCAR Braşov, „Sergiu T. Chiriacescu”, a avut loc 
întâlnirea trimestrială cu membrii Grupului 
Experţilor Judiciari, la care au participat 35 de 
persoane. Au fost prezenţi, de asemenea, directorul 
executiv al filialei, d-na Cornelia Deleanu, şi auditorii 
de calitate, d-na Anca-Mihaela Balaban şi dl. Dănilă 

Dănilă. 
 

Mediatorul discuţiilor a fost auditorul de calitate, dl. Dănilă Dănilă, care a prezentat Standardul 
profesional nr. 35 din perspectiva modificărilor codului civil şi penal. Acesta a trecut în revistă Standardul 
profesional nr. 35 prin comparaţie cu vechiul standard, punând accentul pe aspectele semnificative ce trebuie 
respectate în întocmirea unei expertize contabile. Întâlnirea a fost apreciată ca fiind interesantă şi binevenită, 
cu atât mai mult cu cât, la final, fiecare participant a primit materialul suport foarte bine structurat şi 
prezentat. 
 

De asemenea, publicaţia „Standardul profesional nr. 35”, Ediţia a VI-a, revizuită şi actualizată, s-a 
bucurat de mare apreciere, fiind valorificată în 29 de exemplare. 
 
 
 
 
 



Iunie,   Nr. 6 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

9                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

FILIALA CECCAR BUCUREŞTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pregătirea continuă a membrilor şi stagiarilor, susţinută de CECCAR Filiala Bucureşti 
 
 Pentru că profesia contabilă necesită pregătire continuă la cel mai înalt nivel, CECCAR Filiala Bucureşti 
are ca obiectiv permanent buna pregătire şi informare a membrilor, ţinând cont de fiecare dată de nevoile 
acestora în domeniu. Astfel, pe parcursul lunii mai, filiala a venit în întâmpinarea membrilor săi, atât prin 
intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, cât şi a întâlnirilor săptămânale 
organizate pentru membri şi stagiari, cu noi programe de educaţie şi dezvoltare a cunoştinţelor profesionale. 
Au fost organizate, pe parcursul acestei luni, şase întâlniri cu membrii şi stagiarii, în cadrul cărora au fost 
dezbătute, alături de specialişti în domeniu, subiecte de real interes pentru domeniul contabil. Întâlnirile s-
au desfăşurat atât în Amfiteatrul „Prof. univ. dr. Marin Toma”, în zilele de 8, 14 şi 22 mai, cât şi în cadrul 
Complexului Expoziţional 
Romexpo, în 28, 29 şi 30 mai, 
unde CECCAR Filiala Bucureşti a 
participat la cea de-a IX-a ediţie a 
Târgului Internaţional de Carte 
Bookfest. 
 

Discuţiile din cadrul 
întâlnirilor, ce au avut teme legate 
de domeniul contabil, fiscal, 
economic şi legislativ, au fost 
privite cu interes de către 
participanţi şi au avut ca scop 
buna desfăşurare a profesiei 
contabile de către specialişti în 
domeniu, dar şi informarea celor 
ce doresc, pe viitor, să îmbrăţişeze 
meseria contabilă.  
 

Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare aferente anului 2013, Actualizarea OMFP 3055/2009, 
Influenţe asupra situaţiilor financiare aferente anului 2013, Actualizări ale Codului fiscal și Codului de 

procedură fiscală  OUG nr.8/2014, Implementarea IAS  IFRS la nivel naţional. Convergenţe cu noua 
directivă contabilă europeană, Raportarea financiară între regula contabilă și regula fiscală. Imaginea fidelă, 
susţinute de preşedintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian, şi  Fiscalitatea în România: între normal și 
legal, susţinută de asist. univ. dr. Florin Dobre, secretarul general IFA România, reprezintă temele discuţiilor 
ce au stat la baza întâlnirilor cu membrii şi stagiarii, organizate de către CECCAR Filiala Bucureşti, în luna mai. 
  

Cei aproximativ 240 participanţi au apreciat informaţiile primite în cadrul întâlnirilor, dar şi modul 
interactiv în care s-au desfăşurat acestea, având libertatea de a-şi exprima opiniile şi de a solicita clarificări 

Două luni cu activităţi intense, de real interes 

pentru profesioniştii din domeniul contabil, derulate 

de CECCAR Filiala Bucureşti 
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asupra unor probleme ivite în desfășurarea activităţii.  
 

De asemenea, în cursul lunii mai 2014, filiala Bucureşti a organizat cinci cursuri din cadrul PNDPC, 
astfel: ,,Auditul  financiar şi certificarea situaţiilor financiare - Doctrina şi Deontologia profesiei contabile”, 
organizat în data de 26 mai, participanţii la curs beneficiind de experienţa şi profesionalismul Directorului 
General al Corpului, Ec. Daniela Vulcan, ,,Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii”, în perioada 28-
29 mai, susţinut de dr. ec. Ecaterina Necşulescu, ,,Contabilitate şi control de gestiune”, în perioada 14-15 mai, 
susţinut de lect. univ. dr. Andreea Ponorică, ,,Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS”, în 
perioada 28-29 mai, şi „Audit financiar şi certificare”, organizat în 27 mai, cursuri susţinute de preşedintele 
filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian.  
  

Şi luna iunie a acestui an a fost marcată de o serie de întâlniri profesionale și seminarii, care au avut 
loc în zilele de 11, 18 şi 25, în cadrul Amfiteatrului „Prof. univ. dr. Marin Toma”. În cadrul acestora s-au 
abordat teme de interes  economic, fiscal, contabil şi legislativ, precum: „Actualizări fiscale privind profitul 
reinvestit”, „Actualizări legislative privind politicile contabile ale imobilizărilor corporale. Subvenţii în cadrul 
proiectelor cu finanţare europeană.”, „Politici contabile privind certificatele verzi – energie regenerabilă”, 
susţinute de preşedintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian. La întâlniri au luat parte aproximativ 300 de 
persoane interesate de subiectele dezbătute.  

 
„Auditul  financiar şi certificarea situaţiilor 

financiare  Doctrina şi Deontologia 
profesiei contabile”, organizat în data de 30 
iunie, curs la care participanţii au beneficiat 
de experienţa şi profesionalismul 
Directorului General al Corpului, Ec. Daniela 
Vulcan, ,,Accesarea, Utilizarea, Controlul şi 
Recuperarea Fondurilor Europene”, susţinut 
de lect. univ. dr. Gabriel Jinga, în zilele de 2 
şi 3 iunie, „Standardele Profesionale emise 
de Corp”, susţinut de către dr. ec. Traian 
Duţia, pe 5 şi 6 iunie, şi cursul privind 
„Activitatea de cenzor în societăţile 
comerciale – Standardul profesional nr.35”, 
susţinut de preşedintele filialei, lect. univ. 
dr. Florentin Caloian, în perioada 25-26 

iunie  acestea au fost organizate în cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă destinate profesioniştilor din domeniul contabil, 
de către CECCAR Filiala Bucureşti. 
 

Atât pe parcursul lunii mai, cât şi pe parcursul lunii iunie, a avut loc o comunicare permanentă între 
membri şi organele alese şi executive ale filialei, aceasta realizându-se prin intermediul corespondenţei 
electronice. 
 

Tocmai pentru că toţi profesioniştii contabili, indiferent de serviciile profesionale în care sunt implicaţi, 
au obligaţia să-şi dezvolte şi să-şi menţină competenţa profesională, CECCAR Filiala Bucureşti se implică în 
permanenţă în pregătirea acestora şi facilitează accesul lor la oportunităţile şi resursele dezvoltării 
profesionale continue. 
 
 
 



Iunie,   Nr. 6 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

11                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 
I. CECCAR Filiala Bucureşti sprijină educaţia antreprenorială în rândul liceenilor 
  

În perioada 7-9 mai, în incinta 
Plaza România, a avut loc Târgul 
Internaţional al firmelor de exerciţiu, 
organizat de Colegiul Economic „Costin 
C. Kiriţescu” şi Primăria Sectorului 6, în 
colaborare cu Centrul Cultural European. 
Ediţia cu numărul XI a evenimentului, cu 
participare internaţională, a găzduit 
invitaţi de seamă. Ambasadorul Austriei 
în România, Michael Schwarzinger, s-a 
numărat printre personalităţile ce au 
ţinut un discurs în deschiderea târgului. 
Firma de exerciţiu reprezintă un concept 
didactic ce simulează procesele interne 
desfăşurate în cadrul firmelor reale şi 
relaţiile acestora cu alte firme şi 
instituţii, oferind elevilor posibilitatea să-şi dezvolte spiritul antreprenorial. În deschiderea evenimentului a 
luat cuvântul şi Gabriel Petrea, viceprimarul Sectorului 6. 

În cadrul târgului şi-au prezentat activitatea peste o sută de firme de exerciţiu din ţară şi din Republica 
Moldova.  
 

CECCAR, partener principal al Târgului Internaţional al firmelor de exerciţiu 
 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost partener principal al 
evenimentului, prin prezenţa preşedintelui filialei Bucureşti, lect. univ. dr. Florentin Caloian, și a directorului 
executiv, ec. Elena Boban, şi a oferit premii tuturor câştigătorilor. Premiile au constat în publicaţii de 

specialitate menite să dezvolte spiritul antreprenorial și 
să consolideze cunoștinţele contabile ale câștigătorilor. 
Dintre acestea amintim: „Cartea Zilei Naţionale a 
Contabilului Român”, „Drumuri prin memoria profesiei 
contabile”, „Auditul în instituţiile publice”, „Convergenţa 
contabilităţii publice din România”, „IFRS 2011”, „IPSAS” 
(2009) vol. 1 şi vol. 2, „Teorie şi practici contabile” 
(2007), Revista Corpului „Contabilitatea, expertiza şi 
auditul afacerilor”. 

CECCAR, cu tradiţie în promovarea profesiei 
contabile în diverse medii, inclusiv în rândul liceenilor, 
încurajează îmbrăţişarea profesiei contabile de către 
aceștia, prezentându-le valorile meseriei contabile ca 
profesie generatoare de satisfacţii pentru cei ce o 
practică responsabil. 

 În cadrul festivităţii de premiere, directorul 
executiv a înmânat premii câștigătorilor și i-a felicitat pe 
aceștia pentru profesionalismul de care au dat dovadă. 
Domnia sa i-a încurajat pe aceștia să îmbrăţișeze cariera 
de expert contabil, cu toate beneficiile ei. 
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Premii acordate pentru competiţiile 
organizate în cadrul evenimentului 
 

În continuarea târgului, elevii au 
prezentat activitatea firmelor de 
exerciţiu în cadrul standurilor 
amenajate, reliefând abilitatea de a 
conduce o afacere, de a o promova şi 
de a tranzacţiona în mod fictiv 
produsele şi serviciile oferite.  
 

În cadrul târgului, firmele de 
exerciţiu au concurat pentru cel mai 
bun stand, cel mai bun catalog, cea 
mai bună prezentare PowerPoint, cel 

mai bun negociator, cel mai bun spot, cea mai reprezentativă mascotă. Au fost acordate și patru premii 
speciale, iar Premiul Absolut, acordat firmei care a acumulat punctaj maxim în cadrul tuturor competiţiilor 
organizate, a fost atribuit firmei Picătura divină S.R.L., din cadrul liceului economic „Virgil Madgearu”, 
Ploiești. 

  
II. „Curăţenia de primăvară – educaţie pentru curăţenia oraşului tău” - START şi la  Bucureşti 
 
 Fundaţia Măreţie și Talent, în 
colaborare cu Clubul Tinerilor Experţi 
Contabili și Corpul Experţilor Contabili și 
Contabililor Autorizaţi din România – Filiala 
București au dat startul, în 17 mai 2014, și 
la București, unei ample campanii de 
curăţenie intitulate „Curăţenia de 
primăvară – educaţie pentru curăţenia 
oraşului tău”. Sub deviza „Nu cobori dacă 
ridici (gunoiul)!”, zeci de stagiari și tineri 
experţi contabili, cărora li s-a alăturat 
președintele și directorul executiv al filialei 
București, precum și membrii ai Consiliului 
filialei București, au înţeles că puţin 
înseamnă mult atunci când suntem uniţi și 
încrezători și că împreună suntem motorul 
celei mai de preţ unelte a omului: 
schimbarea. Astfel, au demonstrat un real 
exemplu civic, pornind sâmbătă, 17 mai, pe 
ambele maluri ale Dâmboviţei, în spaţiul 
dintre Splaiul Unirii nr. 74 și Mihai Bravu, 
dotaţi cu saci menajeri, mănuși de 
protecţie, veste albe, punând gând rău 
gunoaielor aruncate la voia întâmplării. 
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Într-o zi în care cei din jur erau preocupaţi 

de alte probleme cotidiene, grupul de experţi 
contabili voluntari din cadrul filialei București au 
fost un adevărat exemplu pentru cetăţenii 
Sectorului 4 pentru că, animaţi de deviza 
Fundaţiei Măreţie și Talent, susţinuţi permanent 
de Președintele acesteia, Ec. Daniela Vulcan,  nu 
au uitat că... „nu cobori dacă ridici… gunoiul!”. 
Vizate pentru a fi igienizate au fost malurile 
Cheiului Dâmboviţei și pasajul pietonal din acest 
spaţiu. Acţiunea a cuprins lucrări specifice 
curăţeniei de primăvară,  colectându-se zeci de 
saci de deşeuri. 
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III. Distracţie, relaxare, sănătate 

 „Înclină balanţa către mișcare” 
 

O altă acţiune la care a luat 
parte Filiala București s-a desfășurat 
în weekend-ul 24-25 mai, când 
participanţii la campania intitulată 
„Înclină balanţa către mișcare", 
iniţiată de Fundaţia Măreţie și Talent, 
alături de Clubul Tinerilor Experţi 
Contabili din România, au lăsat grijile 
acasă și au plecat cu bicicletele la 
plimbare, pe traseul Intrarea Pielari – 
Splaiul Unirii – Bd Gh. Şincai – Calea 
Şerban Vodă – Str. Cuţitul de Argint - 
Parcul Carol. Campania s-a bucurat de 
susţinerea fondatoarei Fundaţiei 

Măreţie și Talent, ec. Daniela Vulcan. La eveniment au luat parte directorul executiv al Filialei București, ec. 
Elena Boban, împreună cu președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian, alături de care au participat 
studenţi ai Academiei de Studii Economice, elevi ai liceelor economice, dar și membri CECCAR. 

 
Președintele filialei, împreună cu reprezentanţi ai Clubului Tinerilor Experţi Contabili din România, a 

mulţumit participanţilor pentru prezenţă și i-au încurajat pe aceștia să facă mișcare, având în vedere că 
profesia contabilă presupune mult timp petrecut pe scaunul de la birou.  
 

Pe parcursul celor două zile, participanţii au luat parte la un cros desfășurat în jurul parcului și la 
diverse activităţi sportive cum ar fi: 
fotbal, tenis de masă, volei, baschet, 
și multe alte competiţii menite să 
binedispună, să relaxeze și să aducă 
zâmbete pe chipul celor ce au dorit să 
se alăture acţiunii. 
 

Într-un weekend superb, plin 
de soare și veselie, toţi cei ce au luat 
parte la acţiunea Fundaţiei Măreţie și 
Talent au „Înclinat balanţa către 
mișcare”, și-au descreţit frunţile și au 
petrecut momente relaxante după o 
săptămână de stat pe scaunul de la  
birou, la sfârșit fiind premiaţi cu 
medalii. 
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IV. Filiala București susţine domeniul fiscal, economic și contabil 
 

În data de 20 mai, Facultatea de Administraţie și Afaceri din cadrul Universităţii București a organizat 
conferinţa de lansare a proiectului „Cariera de succes în audit și contabilitate (POSDRU)”, în parteneriat cu 

S.C. Arexim Audit S.R.L., firmă membră CECCAR 
Filiala București, care a luat parte la acest 
eveniment prin prezenţa președintelui filialei, 
lect. univ. dr. Florentin Caloian, și a directorului 
executiv, ec. Elena Boban. Obiectivul proiectului 
este să sprijine și să dezvolte aptitudinile a 360 
de studenţi din cadrul profilelor economic, 
administraţie publică și marketing în procesul de 
tranziţie către piaţa muncii prin: furnizarea de 
servicii de consiliere și orientare profesională, 
organizarea de stagii de pregătire practică și 
implicarea în activităţi cu caracter inovator. La 
eveniment au fost prezenţi invitaţi din mediul 
universitar, mediul privat, precum şi din 
instituţii publice. CECCAR, cunoscut pentru 
implicarea activă în formarea profesioniștilor 
contabili, i-a încurajat pe cei ce doresc să urmeze 

profesia contabilă, tocmai de accea mesajul transmis de conducerea filialei a cuprins avantajele oferite de 
această profesie complexă. Participanţii la conferinţă au avut șansa de a afla mai multe detalii legate de 
aspectele ce implică proiectul, dar și de a depune CV-ul pentru un stagiu de practică desfășurat în cadrul 
filialei.  
 

O altă acţiune ce a implicat Filiala București a CECCAR s-a desfășurat în 27 mai. Conferinţa de 
management, contabilitate și informatică de gestiune, MAMIS 2014, organizată de Facultatea de 
Management Financiar Contabil 
București, din cadrul Universităţii 
Spiru Haret, a reunit o seamă de 
cadre didactice, iar lect. univ. dr. 
Florentin Caloian, președinte 
CECCAR Filiala București, a luat 
parte la masa de prezidiu, 
discursul său având ca temă 
„Controlul intern în cadrul 
organizaţiei și auditul intern – 
Orizont 2020”. Evenimentul s-a 
desfășurat sub egida „Orizont 
2020: o economie inteligentă 
pentru viitorul orașelor 
inteligente”. 
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Conferinţa naţională „Politica fiscală a României și influenţa acesteia asupra dezvoltării societăţii 
românești”, ce s-a desfășurat în perioada 28-30 mai, a fost organizată de Universitatea Creștină „Dimitrie 
Cantemir”, în colaborare cu Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. 
Kiriţescu” și Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”. Președinţi de onoare în cadrul 

evenimentului au fost prof. univ. dr. Momcilo 
Luburici – președinte fondator Universitatea 
Creștină „Dimitrie Cantemir”, prof. univ. dr. 
Corina Adriana Dumitrescu – rector 
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, 
prof. univ. dr. Mircea Coșea - Universitatea 
Creștină „Dimitrie Cantemir”, prof. univ. dr. 
Dan Drosu Șaguna - Universitatea Creștină 
„Dimitrie Cantemir”. Printre invitaţii de seamă 
la eveniment s-au numărat și reprezentanţi ai 
Corpului Experţilor Contabili și Contabililor 
Autorizaţi din România, prin prezenţa lect. 
univ. dr. Florentin Caloian, președinte Filiala 
București, ec. Elena Boban, director executiv 
Filiala București și Florin Dobre, director Biroul 

Fiscalitate CECCAR. Au mai luat parte la eveniment prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, președintele Comisiei 
Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, prof. univ. dr. Horia Neamţu, președinte Camera 
Consiliului și Biroului Permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, dr. Elena 
Iordache, director general adjunct, Direcţia Legislaţie Cod Fiscal, Ministerul Finanţelor. Evenimentul s-a 
desfășurat pe durata a trei zile și a cuprins trei secţiuni, astfel: Politica fiscală și sistemul fiscal din România, 
Bugetul – instrument de politică fiscal și echilibru macroeconomic, Fiscalitate comparată.  
 
V. Filiala Bucureşti a CECCAR, prezentă la Salonul Internaţional de Carte BookFest 
 

 În perioada 28 mai - 1 iunie 2014 a avut loc cea de a IX-a  editie a Salonului Internaţional de Carte 
BookFest. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Complexului Expoziţional  Romexpo București și a găzduit 
renumite edituri venite să își prezinte noile publicaţii. 
 

Editura CECCAR, consacrată pe piaţa cărţilor de specialitate, a fost reprezentată la târg de către filiala 
CECCAR București printr-o ofertă publicistică de specialitate adresată profesioniștilor contabili, contabililor 
angajaţi în diverse entităţi, studenţilor din facultăţile de profil economic, cadrelor didactice și specialiștilor în 
domeniu, având amenajat un  stand 
atractiv în cadrul căruia au fost expuse 
principalele publicaţii, între care și recenta 
ediţie a „Standardului profesional nr. 35. 
Expertize contabile – Ghid de aplicare” – 
Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită. 
 

Cu această ocazie, în zilele de 28, 29 
și 30 mai, Filiala CECCAR București a 
organizat mese rotunde, la care au 
participat membri CECCAR, elevi ai liceelor  
economice, studenţi și alte persoane 
interesate de aspectele legate de 
contabilitate și fiscalitate. 
 

http://ceccar.ro/ro/?portfolio=standardul-profesional-nr-35
http://ceccar.ro/ro/?portfolio=standardul-profesional-nr-35
http://ceccar.ro/ro/?portfolio=standardul-profesional-nr-35
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Discuţiile au fost moderate de specialiști în domeniu și au adus lămuriri asupra problemelor ridicate 
de participanţi. 
  

Implementarea IAS-IFRS la nivel naţional. Convergenţa cu noua directivă contabilă europeană 
 

Directorul Executiv al CECCAR Filiala București, ec. Elena Boban, alături de președintele filialei, lect. 
univ. dr. Florentin Caloian, au fost gazdele primei mese rotunde organizate în cadrul  Salonului Internaţional 
de Carte BookFest 2014, întâlnire ce a avut ca temă „Implementarea IAS - IFRS la nivel naţional. Convergenţe 
cu noua directivă contabilă europeană”. Deschiderea evenimentului a fost asigurată de conducerea filialei 
București, fiind prezentate aspecte privind rolul CECCAR și al profesiei contabile în societate, în mediul 
economic intern și internaţional și avantajele îmbrăţișării carierei de expert contabil. Totodată s-a făcut 
cunoscut faptul că, recent, a fost reeditat „Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile – Ghid de 
aplicare”, ediţia a VI-a, revizuită și actualizată.  

 
Revenind la tema 

generoasă a mesei rotunde, 
președintele filialei București, 
lect. univ. dr. Florentin Caloian, 
moderator al discuţiilor, a 
explicat faptul că, în România, la 
ora actuală, contabilitatea 
agenţilor economici se 
realizează pe două segmente. 
Primul segment se referă la 
agenţii economici care își 
conduc contabilitatea după 
directiva contabilă europeană, 
implementată la noi în ţară prin 
OMFP-ul 3055/2009.  

 
Noua directivă contabilă 

europeană 34/2013, prin care se 
actualizează precedenta directivă contabilă europeană, are ca scop fundamental creșterea gradului de 
imagine fidelă. Totodată, regula fiscală este reglementată la nivel european de directiva a VI-a. În contextual 
acestor reglementări a explicat faptul că prima categorie de entitate economică se referă la 
microîntreprindere, aceasta fiind entitatea economică ce nu îndeplinește în mod cumulativ două dintre cele 
trei condiţii la sfârșitul unui exerciţiu financiar. Prima condiţie o reprezintă total active 350.000 euro, iar cea 
de-a doua condiţie, cifra de afaceri: 700.000 de euro. Următoarea categorie de agenţi economici este 
reprezentată de întreprinderile mici, fiind întreprinderile care nu îndeplinesc două dintre cele trei condiţii, 
total active 4 milioane de euro și 8 milioane de euro cifră de afaceri. 
  

Referitor la noua directivă europeană, lect. univ. dr. Florentin Caloian a declarat că este interesant 
faptul că formatul situaţiilor financiare ne este prezentat doar pentru microîntreprindere și pentru 
întreprinderea mică. În cuprinsul noii directive contabile europene se specifică faptul că, pentru elaborarea 
formatului de situaţii financiare pentru întreprinderile mijlocii și mari, statele membre vor aduce noi 
informaţii suplimentare situaţiilor financiare prezentate de directiva europeană pentru microîntreprinderi și 
întreprinderile mici, adică vor adapta formatul situaţiilor financiare pentru întreprinderile mijlocii și 
întreprinderile mari, conform necesităţilor naţionale.   
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Începând cu 1 ianuarie 2015, sau 2016, decizia nefiind luată încă, OMFP 3055 nu va mai funcţiona cu 
vechea directivă contabilă europeană și ne vom orienta către implementarea noii directive contabile 
europene. În România există și societăţi care aplică IAS-uri-IFRS-uri, în speţă societăţile care sunt cotate pe 
bursă. Acestea au fost obligate să își conducă contabilitatea după IAS-uri,  IFRS-uri prin trecerea de la 
directiva a VI-a europeană la 1 ianuarie 2012, potrivit  Ordinului 881/2012, respectiv 1206/2012. Directiva 
contabilă europeană, atât cea nouă, cât și cea veche prezintă trei metode de consolidare a conturilor în 
cadrul grupurilor de societăţi și anume: metoda globală, metoda proporţională și metoda punerii în 
echivalenţă, metode recunoscute și de către IAS-uri IFRS-uri prin IAS 27, IAS 28, IAS 31. Această consolidare 
de conturi ne obligă să avem un limbaj comun, în sensul că un grup de societăţi este format dintr-o 
societate-mamă și una sau mai multe societăţi-fiice. În momentul în care consolidăm un cont punem 
informaţiile de la mamă și informaţiile de la fiică într-un bilanţ contabil consolidat. 
 

IAS-urile IFRS-urile ne arata că orice informaţie contabilă pe care trebuie să o obţinem, destinată 
utilizatorilor, trebuie sa respecte un raport dintre cost și beneficiu. Noua directivă contabilă europeană lasă 
la latitudinea grupului, la latitudinea deciziei să se stabilească rata de reconversie, a mai afirmat președintele 
CECCAR filiala București. Directiva contabilă europeană reprezintă o normă contabilă care este elaborată de 
Comisia Europeană, aplicabilă contabilităţii statelor membre, iar IAS-urile IFRS-urile sunt norme contabile 
realizate de IFAC - organismul profesional internaţional al experţilor contabili, deci fără caracter politic, fără 
alte influenţe mai mult sau mai puţin obiective sau subiective. Există convergenţe între regula contabilă 
prezentată de Directiva a IV-a europeană și regula contabilă prezentată prin cadrul general al IAS-urilor IFRS-
urilor și standardele internaţionale. 
 

În încheiere, președintele filialei CECCAR București a prezentat publicaţia „Elemente de doctrină și 
deontologie profesională”, scrisă de fostul Președinte al CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, cel care a 
reînfiinţat CECCAR după revoluţie și despre care a amintit cu regret că a trecut în nefiinţă în urmă cu doi ani.  
Cu acest prilej a prezentat și „Ghidul privind accesul la profesia contabilă”, lucrare ce vine în întâmpinarea 
doritorilor să acceadă la profesia contabilă, în care se regăsesc aplicaţii și  rezolvări din cele șapte discipline 
care constituie baza examenului de acces. 
  

Raportarea financiară între regula 
contabilă și regula fiscală. Imaginea fidelă 
 

Cea de-a doua masă rotundă 
organizată de CECCAR Filiala București cu 
ocazia Salonului  Internaţional de Carte 
BookFest 2014 l-a avut ca moderator pe 
secretarul general IFA România, asist. 
univ. dr. Florin Dobre. Directorul Executiv 
al Filialei CECCAR București, ec. Elena 
Boban și dl. Athanasie Coiculescu, expert 
contabil și membru al Comisiei de 
Disciplină a filialei CECCAR București, i-au 
fost alaăuri la masa de prezidiu. Discuţiile 
au avut ca temă „Raportarea financiară 
între regula contabilă și regula fiscală. 
Imaginea fidelă”.   
  

În cadrul discuţiei purtate cu cei 
prezenţi, asist. univ. dr. Florin Dobre a explicat rolul contabilităţii, al fiscalităţii și reflexia  imaginii fidele în 
contabilitate. Potrivit acestuia, fiscalitatea este un instrument al statului, iar contabilitatea ar trebui să fie un 
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instrument al proprietarului de 
business. Odată cu aderarea la 
Uniunea Europeană, ţara noastră a 
fost nevoită să adapteze legislaţia 
naţională la aquisul comunitar 
inclusiv în probleme legate de 
fiscalitate și/sau contabilitate. 
Referitor la impozitare, secretarul 
general IFA România a declarat că 
există două tipuri de impozite: 
impozitul indirect, care de regulă 
este armonizat cu legislaţia 
Europeană și impozitul direct, 
gestionat exclusiv de Ministerul de 
Finanţe, care încă nu este în 
totalitate armonizat de catre 

Comisia Europeană. În cadrul discuţiilor, participanţii au adresat întrebări referitoare la probleme legate de 
contabilitate, de fiscalitate, de aplicarea fiscalităţii în ţara noastră. 
 În închiere, participanţii au primit informaţii legate de profesia contabilă și au fost încurajaţi să urmeze 
această carieră, o parte dintre participanţi fiind elevi de liceu, studenţi sau masteranzi. 

 
Fiscalitatea în România: între normal și legal  

  
În cea de-a treia zi a Târgului Internaţional de Carte BookFest 2014, masa  rotundă organizată de 

CECCAR a avut ca temă principală „Fiscalitatea în România: între normal și legal”. Moderator al întâlnirii a 
fost, la fel ca și în ziua precedentă, asist. univ. dr. Florin Dobre, secretar general IFA România. La eveniment a 
luat parte și Directorul Executiv a CECCAR Filiala București, ec. Elena Boban,  luând  cuvântul în deschiderea 
evenimentului și mulţumind  celor prezenţi pentru interesul arătat faţă de acţiunile CECCAR, îndemnându-i 
totodată să adreseze întrebări în legătură cu toate nelămuririle pe care le au legate de probleme de 
fiscalitate și contabilitate. 
 

Legat de optimizarea fiscală, secretarul 
general IFA România, asist. univ. dr. Florin 
Dobre, a precizat că, în principal, este vorba 
despre impozitele cu impact major asupra 
entităţilor precum: impozitul pe profit, taxa pe 
valoare adăugată și contribuţiile sociale. Aceste 
trei elemente generează costuri fiscale ridicate 
la nivelul contribuabilului. 
 

Referitor la impozitul pe salariu, dacă 
până în 2010 foarte mulţi contribuabili puteau 
opta pentru contracte de prestări servicii cu 
persoanele fizice autorizate sau convenţii 
civile, începând cu anul 2010 colaborarea cu 
acestea trebuie analizată astfel încât să se 
respecte anumite exigenţe pe care legiuitorul 
le impune. Un alt aspect prezentat în cadrul 
întâlnirii l-a reprezentat modalitatea de 
formare a vectorului fiscal  al unei companii și 
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opţiunea de a plăti impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderii. În vederea optimizării 
fiscale a societăţii, pentru stabilirea opţiunii pentru impozitul pe profit sau pentru impozitul pe venitul 
microîntreprinderilor, entitatea trebuie să compare adaosul comercial sau valoarea adaugată pe care o 
estimează cu adaosul comercial sau valoarea adaugată „barieră”, pentru care impozitul pe profit este egal cu 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a se determina adaosul comercial sau valoarea adaugată 
„barieră”, se va egala impozitul pe profit cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Astfel, dacă 
societatea practică un adaos comercial, sau obţine o valoare adaugată mai mică decât adaosul comercial sau 
valoarea adăugată „barieră”,  atunci, pentru a se diminua costurile, se va opta pentru impozitarea profitului. 
În caz contrar, pentru optimizarea costului fiscal se va alege impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor. 
Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate 
în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare 
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 
  

Cu privire la cheltuielile nedeductibile, secretarul general IFA România, Florin Dobre, a făcut referiri la 
cheltuielile de protocol ce ridică probleme multor contabili, acestea reprezentând de fapt cheltuieli parţial 
deductibile. Cheltuielile de protocol sunt parţial deductibile în limita unei cote de 2% aplicate asupra 
diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor 

impozabile, altele decât 
cheltuielile de protocol şi 
cheltuielile cu impozitul pe 
profit. S-a recomandat atenţie în 
clasificarea cheltuielilor de 
protocol, care reprezintă doar 
cheltuiala făcută de către 
societate și implică un terţ. Se 
recomadă o serie de măsuri 
pentru  a preveni eliminarea 
acestora din categoria 
cheltuielilor deductibile. În 
cadrul discuţiilor au fost atinse 
subiecte precum sponsorizările, 
veniturile asimilate salariilor 
(poliţele de sănătate privată) și 
preţurile de transfer.  
      

Echipa CECCAR, alături de 
directorul executiv ec. Elena Boban și președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian,  s-a distins și cu 
această ocazie prin profesionalism  și ospitalitate. Vizitatorilor standului Editurii CECCAR le-au fost oferite 
toate informaţiile solicitate privind lucrările oferite publicului de către Corp, modalităţile de abonare la 
revista „Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor”, broșura editată de Corp cu informaţii despre 
examenele organizate de CECCAR, activităţile specifice care pot fi efectuate de către profesioniștii contabili. 
Totodată, vizitatorii au fost informaţi asupra faptului că publicaţiile de specialitate oferite de Corpul 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pot fi achiziţionate și după închiderea târgului, de 
la sediul filialei CECCAR București. 
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VI. Expertiza contabilă judiciară, 
relaţia: expert contabil – instanţe, organe 
de cercetare 

 
În scopul de a-și informa în 

permanenţă membrii, de a fi la curent și de 
a găsi soluţii pentru rezolvarea problemelor 
întâmpinate de aceștia în desfășurarea 
meseriei, CECCAR Filiala București, 
împreună cu Filiala Ilfov, a organizat, în 4 
iunie, masa rotundă cu tema „Expertiza 
contabilă judiciară, relaţia: expert contabil 
– instanţe, organe de cercetare”.  

Evenimentul, de mare interes în 
rândul practicanţilor meseriei contabile, în special în rândul experţilor contabili, a avut loc la Filiala CECCAR 
București, în amfiteatrul prof. univ. dr. Marin Toma, și a adunat peste 150 de participanţi, experţi contabili și 
reprezentanţi ai organismelor statului beneficiare ale expertizelor contabile judiciare, expertul contabil 
reprezentând partenerul organului judiciar, potrivit președintelui CECCAR Filiala București. Beneficiind de 
promovare în rândul membrilor și în rândul tuturor celor interesaţi de domeniul contabil, tematica întâlnirii a 
oferit participanţilor posibilitatea de a-și pregăti din timp subiectele pe care le-au dorit dezbătute, astfel fiind 
acoperită în timpul evenimentului o paletă largă de aspecte ale expertizei contabile judiciare, de la 
convocarea părţilor, la termene, onorarii, condiţii de întocmire a raportului de expertiză și probleme 
întâmpinate pe parcursul procesului de expertiză. 

 
Întâlnirea a avut drept obiectiv 

clarificarea unor probleme legate de expertiza 
contabilă judiciară, dar și îmbunătăţirea 
calităţii și legalităţii întocmirii acesteia. 
Specialist în domeniu, președintele CECCAR 
Filiala București, lect. univ. dr. Florentin 
Caloian, a fost moderator al discuţiilor. 
Specialiști din partea CECCAR și a organismelor 
statului, ce au calitatea de a lămuri problemele 
ridicate de cei care întocmesc expertiza 
contabilă judiciară și de a lua în considerare 
sugestiile venite din partea experţilor contabili 
judiciari privind buna desfășurare a actului de 
expertiză, au răspuns cu solicitudine 
întrebărilor adresate de cei prezenţi la 
eveniment. 
 

Reprezentanţi ai Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România Filiala București și 
Filiala Ilfov, specialiști în domeniul expertizei contabile judiciare, prezenţi la eveniment, au fost ec. Andrei 
Aurel, vicepreședinte consiliu Filiala CECCAR București, lect. univ. dr. Florentin Caloian, președinte Filiala 
CECCAR București, ec. Elena Boban, director executiv Filiala CECCAR București, Violeta Dimitriu, director 
Direcţia Expertize Contabile CECCAR, Traian Duţia, Comisia de Disciplină CECCAR Filiala București, Marcel 
Vulpoi, președinte Comisia de Disciplină CECCAR Filiala Ilfov, Ilie Ivorschi, președinte Comisia de Disciplină 
CECCAR Filiala București, ec. Maria Constantin, președinte Filiala CECCAR Ilfov. Interesaţi fiind de buna 
desfășurare a procesului de expertiză contabilă judiciară, din partea organismelor statului au dat curs 
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invitaţiei Mihai Luca, comisar-șef la Secţia 1 de Poliţie, Elena Martiniuc, Ministerul Justiţiei, Serviciul Profesii 
Juridice Conexe, Biroul Central pentru expertize judiciare, Marian Drăgulescu, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 1, Elena Vlad, Biroul local de expertize Ilfov. 

 
În concordanţă cu tema 

evenimentului, reprezentanţii 
organismelor statului, beneficiari ai 
expertizelor contabile judiciare, au 
luat cuvântul pentru a lămuri 
problemele ridicate de experţii 
contabili care întocmesc rapoarte 
de expertiză și pentru a-și exprima 
punctul de vedere cu privire la 
activitatea desfășurată de aceștia. 

 
O importanţă deosebită în desfășurarea activităţii de expertiză contabilă judiciară o are publicaţia 

„Standardul profesional numărul 35”, fiind necesar ca raportul de expertiză să conţină referiri la prevederile 
legale și la reglementările incidente domeniului, motiv pentru care au fost prezentate modificări ale 
codurilor de procedură civil și penal incluse în ediţia actualizată a lucrării, coduri ce reglementează 
activitatea de expertiză contabilă judiciară. Potrivit noii ediţii a „Standardului profesional nr. 35”, ce a fost 
republicată de curând de Editura CECCAR, „expertiza este prin excelenţă o lucrare personală și critică, ce 
cuprinde nu numai rezultatul examinării faptelor din punct de vedere al exactităţii formale și materiale, ci și 
părerea expertului cu privire la cauzele și efectele în legătură cu obiectul supus cercetării sale”. Tocmai 
acesta este motivul pentru care expertul contabil judiciar joacă un rol extrem de important în rezolvarea 
unor cauze care necesită cunoștinţe de strictă specialitate. Condiţia esenţială, necesară și suficientă ce 
permite efectuarea expertizelor contabile o reprezintă deţinerea calităţii de expert contabil. Ordonanţa 
65/1994 dă dreptul tuturor celor ce au obţinut calitatea de expert contabil să efectueze expertize judiciare. 
Începând cu 1 februarie 2014, respectiv 15 februarie 2013, s-au pus în aplicare codurile civil și penal, cu  
modificările de rigoare. În cauzele civile, expertul este obligat să convoace părţile, pe când în cauzele penale 
obligaţia revine organului de cercetare penală, care face convocarea părţilor și a expertului, ocazie cu care 
stabilește obiectivele și termenele. Convocarea părţilor se face prin depunerea uneri scrisori recomandate cu 
confirmare de primire și conţinutul declarat. 
 

Una dintre modificările codului de procedură civilă o reprezintă faptul că expertul consilier al părţii 
poate întocmi raport separat în urma activităţii de expertiză, raport ce se întocmește după aceleași norme 
specifice și norme de raportare ca și raportul de expertiză efectuat de expertul desemnat. O altă modificare 
o reprezintă prelungirea termenului de depunere a rapoartelor de expertiză pentru cauzele penale, de la 5 la 
10 zile, potrivit articolului 336, alin. 1 din noul Cod de procedură civilă. Noul cod de procedură civilă permite 
şi un plus de flexibilitate procedurii, oferind posibilitatea micşorării termenului în cazurile urgente. 
  

În situaţia efectuării expertizelor contabile judiciare se poate solicita majorare de onorariu motivat, în 
funcţie de lucrarea executată, însă numai după depunerea raportului, a răspunsului la eventuale obiecţiuni, 
sau a raportului suplimentar, după caz. Expertul desemnat are calitatea de a întocmi răspuns în caz de 
obiecţiuni. Referitor la opiniile separate, acestea se întocmesc doar în situaţia în care instanţa dorește ca 
unul dintre experţii consilieri ai părţii să facă diverse precizări sau să răspundă la obiecţiuni. 

 
Noul Cod de procedură civilă, art. 330, alin. 5, recunoaşte un rol potenţial util experţilor consilieri ai 

părţilor care pot să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. Utilitatea acestei 
dispoziţii legale rezultă din faptul că oferă instanţei posibilitatea de a realiza o analiză comparativă între 
raportul dintre experţii pe care i-a numit prin încheiere şi argumentele aduse de către expertul numit de 
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parte, ceea ce poate conferi o mare rigoare 
şi greutate ştiinţifică concluziilor trase de 
instanţă în urma expertizei. 
 

În scopul de a contribui la buna 
desfășurare a actului de justiţie și la 
asigurarea celerităţii cauzei, astfel încât 
instanţele să nu numească experţi contabili 
care nu ar dori să efectueze expertize 
contabile judiciare, ca membri suspendaţi 
sau cărora le-ar fi încetat activitatea, 
Ministerul Justiţiei a întocmit un tabel în 
aplicaţia Expert judiciar ce cuprinde experţii 
contabili judiciari interesaţi de efectuarea 
expertizelor contabile judiciare. Înscrierea 
unui expert contabil ca activ în aplicaţia 

expert judiciar, sau modificarea statutului său de inactiv în aplicaţie, nu au niciun efect juridic, fiind doar 
operaţiuni de administrare, menite să eficientizeze procesul de căutare, găsire, numire de către instanţă a 
experţilor contabili. Decizia a fost luată de Serviciul profesii juridice conexe care a apreciat ca fiind oportună 
şi necesară crearea unui link prin care, în Intranet, orice judecător să poată accesa şi vizualiza pe calculatorul 
propriu sau în sala de şedinţă tabelul nominal cuprinzând experţii judiciari, actualizat zilnic.  

 
Referitor la raportul de expertiză separat, s-a precizat în cadrul întâlnirii că, în situaţia în care există un 

expert parte - Capitolul 178, alin. 1 şi alin. 2 - după cum expertul este numit sau este parte, se întocmeşte un 
singur raport de expertiză, iar la acesta se 
ataşează o opinie separată. A fost adus la 
cunoștinţă faptul că se încearcă o 
specializare a procurorilor care 
instrumentează infracţiuni de natură 
economică pentru a se evita, în primul 
rând, neclarităţile prin întrebările şi prin 
obiectivele stabilite de organele de 
cercetare penală sau de procurori. 
 

Întrebările suplimentare care se 
formulează de către subiecţii procesuali 
cu ocazia dispunerii expertizelor contabile 
judiciare ar trebui admise sau respinse de 
către organul de urmărire penală printr-o 
ordonanţă. În măsura în care ele sunt 
respinse şi această ordonanţă este pusă la 
dispoziţie expertului, nu se mai răspunde la acele întrebări suplimentare. În măsura în care nu există o 
ordonanţă de respingere, o eventuală lipsă a unui răspuns la aceste întrebări formulate de către celelalte 
părţi din dosar conduce la o nulitate relativă a administrării acelui mijloc de probe. În măsura în care se 
răspunde la acele întrebări, chiar dacă nu există o ordonanţă de admitere în cauză, nu se mai poate vorbi 
despre o vătămare adusă niciuneia dintre părţi, având în vedere că s-a dat curs licitării subiecţilor procesuali 
principali. 

 
Ministerul Justiţiei a transmis către instanţe o circulară prin intermediul căreia se cere ca instanţele să 

fie prudente în privinţa măsurilor luate și în stabilirea cuantumului unei amenzi judiciare, nefiind indicat ca 
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aceasta să depășească onorariul stabilit pentru efectuarea expertizei. 
 

În cadrul discuţiilor s-au dezbătut aspecte legate de termenul de executare a expertizei, de onorariile 
ce revin experţilor contabili judiciari în urma efectuării activităţii de expertiză contabilă judiciară,  probleme 
întâlnite de cei prezenţi în sală în momentul întocmirii actului de expertiză, dar și reglementări ale 
standardului profesional nr. 35 care a fost actualizat de curând cu noile prevederi şi cu unele propuneri 
venite din partea filialelor CECCAR. Referitor la actualizarea standardului profesional nr. 35 au fost amintite 
aspecte ce ţin de activitatea de expertiză contabilă, atât din punct de vedere al expertului contabil judiciar, 
cât și din perspectiva organismelor judiciare abilitate în domeniu. 
 

Evenimentul a avut un real succes în rândul participanţilor și se înscrie pe lista acţiunilor menite să 
organizeze buna desfășurare a actului de expertiză contabilă judiciară din perspectiva ambelor entităţi: 
expert contabil judiciar și organism al statului beneficiar al expertizelor contabile judiciare.  
 

Cu ocazia organizării acţiunii, CECCAR Filiala București și Filiala Ilfov au dat dovadă din nou de un real 
interes cu privire la problemele întâmpinate de membri și le-au oferit acestora suport în desfășurarea 
profesiei, lămurind toate neclarităţile și dificultăţile indicate de aceștia referitoare la desfășurarea activităţii 
de expertiză judiciară, atât prin intermediul reprezentanţilor Corpului, cât și cu ajutorul invitaţilor din partea 
instituţiilor statului beneficiare ale expertizei contabile judiciare.  
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FILIALA CECCAR BUZĂU  
 

Întrunire cu Direcţia Judeţeană de Statistică 

 

CECCAR Buzău a organizat, în 27 iunie 2014, o întrunire cu reprezentanţii Direcţiei Judeţene de 
Statistică Buzău şi membrii filialei. Aceştia au dezbătut câteva teme importante, şi anume:  

 bazele de date ale Institutului Naţional de Statistică cu acces gratuit (informaţii despre TEMPO-Online; 
indicele preţurilor de consum); 

 portalul web pentru prelucrarea on-line a chestionarelor statistice eSOP (ce reprezintă eSOP; cine declară 
date în eSOP); 

 declaraţia statistică INTRASTAT. 

La eveniment au participat peste 20 de membri ai filialei CECCAR Buzău, precum şi preşedintele filialei, 
directorul executiv şi auditorul de calitate. 

Materialele au fost prezentate de reprezentanţii DJS Buzău, şi anume d-na Cornelia Mirela Geambaşu, 
director executiv DJS Buzău, şi dl. Gabriel Enache, expert superior DJS Buzău. 

Membrii CECCAR au solicitat lămuriri suplimentare cu privire la problemele prezentate şi au primit 
clarificările necesare. 
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FILIALA CECCAR CĂLĂRAŞI 
 

Modificările privind Standardul Profesional nr. 35 
 

Filiala CECCAR Călăraşi a organizat, în 25 iunie 2014, o întrunirea de lucru a Grupului Experţilor 
Judiciari, aferentă semestrului I a acestui an. Participanţii la eveniment au abordat următoarea temă: 
,,Precizări şi modificări privind Standardul Profesional nr. 35”. În cadrul întâlnirii, dl. Gheorghe Tudor, auditor 
de calitate, a prezentat modificările aduse Standardului Profesional nr. 35. La eveniment a participat, din 
partea Tribunalului Călăraşi, d-na Luca Victoria, şef birou local de expertize. 
 

FILIALA CECCAR CARAŞ-SEVERIN 
 

În iunie 2014, Filiala CECCAR Caraş-Severin a desfăşurat următoarele activităţi: 
 

EXPERŢI CONTABILI JUDICIARI 
 

În 16 iunie a avut loc seminarul  cu tema „Actul de expertiză contabilă prin prisma celor trei obiective: 
calitatea, educaţia, etica”, organizat  la Casa de Cultura a Sindicatelor din Reşita.  Au fost invitaţi să participe 
în mod special experţii contabili judiciari, dar şi membrii experţi contabili şi contabili autorizaţi, contabili din 
economie, invitaţi din partea beneficiarilor şi a altor instituţii cu care colaborăm. 
 

Manifestarea a fost organizată de filiala Caraş-Severin şi au participat, din partea organelor  
beneficiare, dl. Valentin Cârstea – procuror şef secţie la Parchetul Judeţean, dl. Mihai Moatar – Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie, dl. Ionuţ Olaru – Poliţia Municipiului Caransebeş, d-na  Maria Cotolan – judecător 
Tribunalul Caraş-Severin, d-na Codruţa Duma – DGFP Caraş-Severin, dl. Ionut Borcean – consilier juridic Casa 
Judeţeană de Pensii.  

  
Tematica seminarului a urmărit atât instruirea experţilor contabili judiciari pe  probleme specifice, cât 

şi  realizarea unor acţiuni din Programul de activitate al filialei (întilnirea semestrială cu experţii contabili),  
astfel că acesta s-a desfăşurat după următoarea ordine de zi:  
 

1. Structura G.E.J. în evoluţie  prezentată de d-na Lidia Pintea, director executiv al filialei; 

2. Calitatea ca obiectiv, principiu şi normă specifică în activitatea de expertiză contabilă  prezentată 
de d-na Iosifa Banu, auditor de calitate;  

3. Educaţia prin prisma dezvoltării profesionale continue  prezentată de dl. Andrei Valentic, şef birou 
stagiu;  
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4. Etica, o necesitate în activitatea financiar-contabilă  prezentată de d-na Mihaela Azap, 
vicepreşedinte al filialei; 

5. Din sfera juridicului. Modificările Codului de Procedură Civilă, cu incidenţa în activitatea de expertiză 

contabilă judiciară  a prezentat d-na Maria Cotolan, judecător la Tribunalul Caraş-Severin;  
6. Modificările Codului de Procedură Penală, cu incidenţa în activitatea de expertiză contabilă judiciară 

 a prezentat dl. procuror Valentin Cârstea, şef de secţie la Parchetul Judeţean, şi dl. Ionuţ Olaru, din partea 
Poliţiei Municipiului Caransebeş;    

7. Standardul profesional nr. 35, Ediţia a VI-a. Transpunerea normelor în practica experţilor contabili  
a prezentat d-na Iosifa Banu, auditor de calitate. 
 

Lucrările seminarului au fost conduse de d-na Lidia Pintea, director executiv al  filialei. Materialele 
prezentate au cuprins informaţii concrete benefice atât pentru experţii contabili, cat şi pentru beneficiarii 
lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, ele constituind baza discuţiilor ce au urmat şi care s-au materializat 
în întrebări adresate celui care a prezentat şi răspunsuri sau păreri ale participanţilor. 
 

La eveniment au participat 39 de experţi contabili judiciari. Tematicile abordate, calitatea şi 
diversitatea materialelor prezentate au trezit interesul membrilor noştri şi au atras aprecierea  participanţilor. 
S-a pus în discuţie, printre alte subiecte interesante, refuzul experţilor contabili judiciari în efectuarea 
expertizelor de naturaă fiscală, care este frecvenţa în cazul instanţelor civile (judecători, tribunal, curte de 
apel), dl. procuror Valentin Cârstea solicitând filialei transmiterea acestor semnale către forurile superioare 
pentru rezolvarea şi aplanarea acestei situaţii înainte de a se extinde şi în cazul expertizelor dispuse de 
organele de poliţie şi parchet.  
 

Experţii contabili au sesizat situaţii concrete în care au fost numiţi de instanţe, au efectuat expertizele 
şi apoi au fost contestaţi la Curtea de Apel că expertiza nu este admisă ca probă întrucât nu sunt 
experţi/consultanţi fiscali, unii dintre ei fiind contactaţi de către avocaţii părtilor procesuale pentru 
recuperarea onorariului.   
 

Cu ocazia prezentării ediţiei a VI-a revizuite a Standardului profesional nr.35, odată cu recomandarea 
de a fi achiziţionat, au fost voci din partea experţilor contabili care au solicitat în mod expres să transmitem 
necesitatea punerii pe site-ul Corpului şi al filialei a standardelor profesionale în format electronic pentru a 
putea fi consultate oricând de membrii Corpului în forma actualizată.   
 

A fost apreciată, de asemenea, continuitatea acestui gen de întalniri şi s-a scos în evidenţă faptul că 
perpetuarea acestora denotă că filiala şi-a câştigat un loc important în viaţa publică şi economică a judeţului. 
Considerăm că, astfel, s-au atins obiectivele propuse pentru această manifestare pentru a  veni încă o data în 
sprijinul membrilor filialei privind cunoaşterea şi rezolvarea problemelor cu care ei se confruntă.   
 

În a doua parte a seminarului, auditorul de calitate a avut o discuţie exclusivă cu experţii contabili 
judiciari, prezentând, pe scurt, deficienţele mai frecvente, identificate cu ocazia auditării rapoartelor de 
expertiză contabilă judiciară, cu scopul clarificării şi evitării repetabilităţii acestora în perioada următoare.     
 

Toţi participanţii la discuţii au apreciat acţiunea şi importanţa acesteia pe linie profesională, fapt 
dovedit prin participarea activă a invitaţilor, precum şi prin conţinutul tematicilor care răspund concret 
situaţiilor de fapt cu care se confruntă profesia contabilă şi profesionistul contabil care trebuie să dea dovadă 
de competenţă profesională în activitatea depusă. Interesul manifestat de participanţi ne face să 
concluzionăm că întâlnirea a fost binevenită, că au fost selectate şi puse în discuţie probleme cu care se 
confruntă membrii noştri şi pentru care îşi doreau o rezolvare.  
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De asemenea, obiectivul propus de a stabili uzanţele de lucru comune între experţi şi beneficiarii 
expertizelor a fost atins, invitaţii făcând numeroase apeluri în cadrul discuţiilor la o comunicare permanentă 
între organul care a dispus expertiza şi expert, chiar pe parcursul efectuării acesteia. Pe lângă acestea, am 
constatat cu satisfacţie că invitaţii din partea beneficiarilor au apreciat activitatea desfăşurată de experţii 
contabili judiciari în cadrul expertizelor efectuate şi au exprimat fără echivoc faptul că rapoartele de expertiză 
sunt  privite ca fiind  cele mai importante probe ale cauzelor, fie penale, fie civile.  
 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 
Filiala CECCAR Covasna a organizat, în iunie 
2014, următoarele acţiuni: 
 
1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 
          În 10 iunie 2014, la sediul filialei, a avut 
loc întâlnirea lunară cu membrii în cadrul 
căreia au fost prelucrate 12 acte legislative 
apărute în perioada mai - iunie ac. 
Participanţii au acordat o atenţie deosebită 
HG nr.421/2014 pentru modificarea şi 
completarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 respectiv 
HG nr.425/2014 pentru modificarea unor 
acte normative privind taxe şi tarife 
percepute pentru unele prestări de servicii. 
 
2. Experţi contabili la pregătire profesională în Austria 
 
A. Prezentare proiect 
          Filiala CECCAR Covasna, prin  programul european de Mobilitate Leonardo Da Vinci cu numărul de 
identificare LLP-LdV/PLM/2013/RO/072, ce s-a desfăşurat în perioada 5 mai 2014 – 18 mai 2014, s-a integrat 
într-o lume multiculturală, atât pe plan economic, cât şi socio-cultural.  
          Proiectul, la care au participat 14 persoane, este un program de învăţare pe tot parcursul vieţii (Life Long 
Learnig Programme), cu titlul: „Dezvoltarea competenţelor în domeniul financiar-contabil, însuşirea de bune 
practici şi diseminarea acestora”. În acest proiect, pe lângă Filiala CECCAR Covasna, a fost implicat şi un 
partener extern, şi anume „Gisa Schosswohl International Consulting”, din  Linz, Austria, care este colaborator 
în cadrul celui mai mare centru de pregătire şi formare profesională din Europa WIFI WKO din Austria 
Superioară. Proiectul răspunde unor nevoi de formare a profesioniştilor contabili în domeniul financiar-
contabil şi fiscal al sistemului contabil anglo-saxon pentru care există oferte de locuri de muncă şi de 
colaborare în ţară şi în Europa, precum şi diversificarea serviciilor profesionale de calitate oferite, bazate pe o 
mai bună cunoaştere a sistemului anglo-saxon, identificarea şi prezentarea bunelor practici ale sistemului 
contabil si fiscal austriac şi posibilitatea transpunerii acestora în România.  
 
          De asemenea, trebuie menţionat faptul că cei 14 participanţi la mobilitate sunt membri activi, 
profesionişti contabili calificaţi, înregistraţi la CECCAR Filiala Covasna, absolvenţi şi licenţiaţi ai unor instituţii 
de învăţământ superior, şi anume: Andrei Mihai Marius, care este şi responsabilul financiar în cadrul 
proiectului şi a fost desemnat ca şi liderul grupului în cadrul mobilităţii, Attl Simona, Ilyes Melinda, Simonfi 
Maria-Eniko, Olaru Oliviu-Emil, Deak Maria, Sarkany Katalin-Erzsebet, Olah Rudolf, Hulpoi Septimia, Fekete 
Attila, Opra Attila, Simon Erzsebet, Mathe Attila-Zoltan şi Veres Anna-Maria. 
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          Prin analiza situaţiei actuale s-a 
constatat că pentru membrii CECCAR este 
necesară o cunoaştere mai aprofundată a 
particularităţilor evidenţei contabile şi al 
fiscalităţii anglo-saxone, deoarece ponderea 
investiţiilor străine în Zona Centru este dată 
de firmele din Germania, Austria şi Olanda. 
 
          Ideea acestui proiect s-a conturat în 
urma identificării de către membrii CECCAR a 
nevoilor specifice cu care se confruntă în sfera 
perfecţionării pregătirii profesionale: 
- îmbunătăţirea competenţelor şi aptitudinilor 
necesare în scopul creşterii calităţii serviciilor 

contabile prestate; 
- transferul de metode şi practici inovative în domeniul financiar-contabil; 
- îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză. 
 
          Bunele practici şi schimbul de experienţă sunt esenţiale pentru crearea unei platforme comune 
europene astfel ca profesia să poată face faţă noilor provocări:  
- modificarea prea rapidă a reglementărilor în domeniul fiscal şi financiar-contabil; 
- menţinerea clienţilor şi identificarea de noi clienţi; 
- concurenţa neloială etc. 
 
          Totodată, economia noastră se bazează pe activitatea IMM-urilor, care sunt şi principalii clienţi ai 
membrilor CECCAR, iar o bună pregătire şi cunoaştere a celor mai bune practici la nivel european reprezintă 
un element de interes public, atât la nivel zonal, naţional, cât şi european. Astfel, obiectivele acestui proiect 
sunt: 
- dezvoltarea competenţelor profesionale; 
- însuşirea de bune practici şi diseminarea acestora; 
- perfecţionarea lingvistică; 
- cunoaşterea culturală şi schimburile interculturale; 
 
          Participanţii în cadrul mobilităţii au luat parte la o serie de activităţi în scopul atingerii acestor obiective, 
astfel: 
- pentru dezvoltarea competenţelor profesionale s-au întâlnit cu practicieni din domeniul financiar-contabil şi 
consultanţă fiscală, efectuând studii de caz şi analize prin care au cunoscut particularităţile sistemului contabil, 
cu accent pe problemele de fiscalitate, evitarea dublei impuneri, raportare financiară, întocmirea situaţiilor 
financiare pentru bilanţurile consolidate, posibilităţile de asociere prin clustere şi modul de organizare a 
organismului profesional din Austria; 
- pentru însuşirea de bune practici au fost organizate vizite locale la cabinete de contabilitate, consultanţă şi 
audit, unde s-a observat modul de organizare a acestor cabinete şi s-au prezentat studii de caz şi experienţe 
ale colegilor austrieci; 
- pentru perfecţionarea lingvistică s-au organizat cursuri intensive de limba engleză; 
- pentru cunoaşterea culturală a participanţilor s-au organizat cursuri de pregătire culturală în România, iar în 
Austria s-au organizat vizite la renumite obiective culturale ale zonei. 
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          Perioada plasamentului de formare a fost 
recunoscută şi de partenerul din Austria, prin 
emiterea unor diplome de participare individuale. 
Validarea pregătirii din perioada mobilităţii s-a 
finalizat prin obţinerea Certificatului de 
Mobilitate Europass de către fiecare participant. 
 
          Cei  prezentaţi au participat la plasamentul 
de formare profesională, timp de 2 săptămâni, 
din Austria, unde şi-au actualizat şi îmbunătăţit 
competenţele profesionale prin formarea de noi 
competenţe specifice. Prin programul de 
pregătire practică, aceştia au dobândit cunoştinţe 
prin prisma cărora vor aplica corect întocmirea 
situaţiilor financiare pentru bilanţurile 

consolidate ale investitorilor străini şi vor disemina cunoştinţele dobândite către câţi mai mulţi membri 
CECCAR la nivel local şi, sperăm, şi la nivel naţional. 
Realizarea acestui proiect a fost posibilă datorită contribuţiei d-nei director general al CECCAR, ec. Daniela 
Vulcan, transmiţând mulţumiri şi pe această cale. 
 
B. Conferinţă de presă 
          La terminarea mobilităţii în 10 iunie ac., la sediul filialei a avut loc o conferinţă de presă la care au fost 
prezenţi reprezentanţii a trei ziare locale (Mesagerul de Covasna, Observatorul de Covasna şi Haromszek) şi ai 
postului de radio local „Slager”.  
 
          Participanţii la mobilitate au prezentat 
informări privind: 

- particularităţi ale evidenţei contabile şi ale 
fiscalităţii anglo-saxone; 

- transferul de metode şi practici inovative în 
domeniul financiar contabil; 

- prezentarea clusterelor din regiunea 
Austriei de Sus; 

- organizarea societăţilor de contabilitate; 
- profesia contabilă reprezentată prin 

intermediul a două camere (Camera 
Consultanţilor Fiscali şi Camera Contabililor 
Autorizaţi); 

- sistemul fiscal din Austria. 
-  

C. Întâlnirea participanţilor la mobilitatea din Austria cu membrii filialei 
          În 10 iunie, la sediul filialei a avut loc întâlnirea participanţilor la mobilitate cu membrii filialei, întâlnire la 
care s-au prezentat mai multe informări din partea experţilor pe diferite teme, împărtăşind experienţele 
dobândite cu ocazia celor 14 zile petrecute în Austria. Interesul din partea membrilor s-a cuantificat prin 
multitudinea de întrebări adresate participanţilor la mobilitate. Discuţiile profesionale au avut loc într-o 
atmosferă degajată, fiind prezenţi numai colegi din familia profesioniştilor contabili. La sfârşitul discuţiilor s-a 
concluzionat că diferenţa între profesioniştii contabili români şi cei austrieci nu este materia cenuşie, ci 
sistemul de reglementări, automatizarea mai intensivă a prelucrării datelor, respectiv cultura profesională. 
Respectul şi încrederea reciprocă între profesioniştii contabili şi clienţi, precum şi respectul angajatorului faţă 
de angajaţi, sunt de dorit. Astfel, pierderea unui client nu constituie o problemă deosebită, fiind mai 
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îngrijorătoare pierderea unui angajat bine format profesional şi cu experienţă, mentalitate mai rar întâlnit la 
cabinetele noastre.      
 
3. Masă Rotundă cu tema „Tehnici aplicabile în domeniul contabil şi aspecte de implementare a noilor 
practici din domeniul IT” 
 
          În 19 iunie 2014, la sediul CECCAR Covasna, s-a desfăşurat o masă rotundă pe tema „Tehnici aplicabile în 
domeniul contabil şi aspecte de implementare a noilor practici din domeniul IT”. La eveniment au participat 
reprezentanţii celei mai mari societăţi de IT din zonă (HAMOR-SOFT SRL), cei 14 participanţi la mobilitatea din 
Austria şi reprezentanţii CECCAR Covasna. În cadrul întâlnirii s-au prezentat cunoştinţele şi experienţe 

dobândite prin programul de pregătire practică ce a avut 
loc în utilizarea programelor de contabilitate şi de 
gestiune folosite în domeniul financiar-contabil în Austria 
şi posibilităţile implementării acestora în România. 
 
          Concluzia finala a fost că, din punct de vedere al IT, 
orice se poate crea, numai cererea trebuie să fie suficient 
de mare pentru a putea pune în practică ideea în sine. La 
sfârşitul întâlnirii s-a lansat ideea de a organiza mai des 
astfel de mese rotunde, adresate celor două profesii, în 
vederea îmbunătăţirii serviciilor profesionale de calitate 
oferite, bazate pe o mai bună cunoaştere a posibilităţilor 
ce ne oferă noile tehnologii. 
 

4. Curs „Contabilitatea instituţiilor publice şi raportări financiare, semestriale şi anuale” 
 
          În vederea realizării acţiunilor cuprinse în programul de activitate a Consiliului filialei pe anul 2014, 
respectiv de aplicare a Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă (Standardul profesional 
nr.38), în cursul lunii iunie 2014 s-a organizat un curs de pregătire profesională cu tema ,,Contabilitatea 
instituţiilor publice şi raportări financiare, semestriale şi anuale”, având ca obiectiv principal actualizarea 
cunoștinţelor profesionale şi omogenizarea comportamentului profesional a profesioniştilor contabili din 
economie. Grupul ţintă au fost contabilii şi economiştii din sectorul public, ca urmare a noutăţilor apărute în 
contabilitatea instituţiilor publice cu 1 ianuarie 2014, noua metodologie de închidere a conturilor de finanţare, 
de disponibilităţi şi stabilizarea rezultatului patrimonial (OMFP 2021/2013); întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare în anul 2014; raportări financiare lunare şi situaţii financiare trimestriale, cerinţele privind creşterea 
calităţii informaţiilor din situaţiile financiare ale instituţiilor publice. La acest curs am invitat ca lector pe dl. 
Petre Crişan, expert din cadrul Direcţiei Generale de Metodologie Contabilă  Instituţii Publice - M.F.P., acesta 
bucurându-se de aprecierile participanţilor. 
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FILIALA CECCAR DÂMBOVIŢA 
 

În 19 iunie 2014, sala de curs Theodor Ştefănescu din incinta filialei Dâmboviţa a CECCAR a găzduit 
seminarul profesional cu tema „Utilitate, Calitate, Responsabilitate şi Profesionalism în expertiza contabilă 
judiciară”, prezenţi fiind un număr de 33 de participanţi. Acţiunea s-a bucurat de sprijinul direct al  conducerii 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, al conducerii Serviciului de Investigare a Fraudelor şi al 
conducerii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.  

Din partea utilizatorilor lucrărilor de expertiză contabilă au participat un număr de 18 ofiţeri şi 2 
inspectori antifraudă. Din partea Consiliului filialei Dâmboviţa a participat preşedintele filialei Ioana Preda.  

Agenda sesiunii a cuprins patru paliere: 

1. Abordări actuale privind Codul de procedură penală.  

2. Standardul profesional nr. 35 emis de CECCAR, argument în favoarea calităţii lucrărilor de expertiză 
contabilă judiciară.  

3. Expertiza în cauze penale: Specializarea contabilitate-fiscalitate.  

4. Sesiune de întrebări şi răspunsuri. 
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Subinspectorul de poliţie Mihai Costin Toader a prezentat noutăţile Codului de procedură penală şi a 
clarificat conceptul de constatare precum şi rolul expertizei judiciare pentru organul de cercetare penală.  

Comisarul şef  Eduard Oprea, şef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Dâmboviţa, a 
prezentat procedura internă a IPJ privind negocierea onorariului expertizei judiciare.  

Auditorul de calitate Mioara Dinu a argumentat calitatea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară prin 
prisma exigenţelor Standardului profesional nr. 35 emis de CECCAR. În cuvântul său, auditorul de calitate a 
vorbit despre principiile etice fundamentale ca deziderate de bază ale expertizei contabile judiciare, normele 
de lucru, normele de comportament profesional şi normele de raport fiind obligatorii pentru orice misiune 
prestată de expertul contabil, expertizei contabile judiciare fiindu-i opozabile atât  normele generale de bază 
cât şi cele prevăzute în Standardul profesional nr. 35 emis de CECCAR.     

Expertiza contabilă care acoperă specializarea contabilitate fiscalitate a făcut obiectul prezentărilor 
directorului executiv al filialei, Doina Leuştean, abordarea acestui subiect fiind o cerinţă expresă a utilizatorilor 
lucrărilor de expertiză judiciară în contextul Ordonanţei nr. 8/2014.  

În cuvântul său, directorul executiv al filialei a prezentat cadrul juridic în contextul căruia expertul 
contabil întocmeşte expertiza contabiă în specializarea   Contabilitate – Fiscalitate.  Astfel, nomenclatorul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare cuprinde 106 specializări codificate, între acestea, regăsindu-se:  

Specializarea Contabilitate.   

 Contabilitate (1) - Societăţi comerciale şi alte entităţi economice    

 Contabilitate (2) - Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare    

 Contabilitate (3) - Societăţi de asigurare şi alte entităţi din domeniul asigurărilor        

 Contabilitate (4) - Societăţi de investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare 

 Contabilitate (5) - Instituţii publice                    

 Contabilitate (6) - Organizaţii nonprofit, inclusiv asociaţii de proprietari                                         
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 Contabilitate (7) - Drepturi salariale, pensii, activităţi independente şi alte activităţi privind persoanele 
fizice               

 Contabilitate (8) - Gestionarea fondurilor comunitare                  

 Contabilitate (9) - Fiscalitate  
     
Specializarea Contabilitate - asigurări sociale  
Specializarea Contabilitate - audit financiar  
Specializarea Drepturi băneşti cuvenite inventatorilor   
Specializarea Fiscalitate   
 

Documentele financiar-contabile au forţă probantă într-un dosar de cercetare penală care 
investighează tranzacţii, procese şi fenomene economice, a arătat vorbitorul.    

Art. 64 din Codul de procedură fiscală reglementează forţa probantă a documentelor justificative şi 
evidenţelor contabile, menţionând în mod expres faptul că documentele justificative şi evidenţele contabile 
ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere.  

Art. 80 din Codul de procedură fiscală stabileşte de asemenea regulile pentru conducerea evidenţei contabile 
şi fiscale, contribuabilii fiind obligaţi să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de 
evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare 
şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.  

Art. 56 din Codul de procedură fiscală prevede că, pentru determinarea stării de fapt fiscale, contribuabilul 
are obligaţia să pună la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte 
înscrisuri.  

Art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare menţionează faptul că, 
documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor 
care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.  

În înţelesul legii, sunt evidenţe fiscale registrele, situaţiile, precum şi orice alte înscrisuri care, potrivit 
legislaţiei fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale şi a creanţelor şi 
obligaţiilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de evidenţă fiscală şi 
altele asemenea. 

Dacă faptele şi împrejurările supuse evaluării şi obiectivele care trebuie lămurite de expert se referă la 
credibilitatea informaţiei financiar-contabile (art. 23 din OMF nr. 3055/2009 cu modificările şi completările 
ulterioare), erori constatate în contabilitate (art. 63 din  OMF nr. 3055/2009 cu modificările şi completările 
ulterioare),  înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
(art. 13 din Legea nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare), raţionamentele profesionale implică 
obligatoriu cunoştinţe profesionale conforme cu ştiinţa contabilităţii şi expertiză profesională care să se bazeze 
pe verificarea  concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a 
contribuabilului. Cu alte cuvinte, sunt imperative cunoştinţele profesionale dobândite prin obţinerea 
competenţelor conform legii, în ceea ce priveşte reglementările contabile aplicabile. În această situaţie, 
expertiza dispusă obligă asumarea responsabilităţii din partea unui expert care a dobândit competenţă în 
specializarea contabilitate-fiscalitate, în înţelesul Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare. 
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În situaţia în care faptele şi împrejurările supuse evaluării şi obiectivele care trebuie lămurite de expert 
se referă la respectarea legalităţii procedurilor fiscale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală sau fac abstracţie de relevanţa informaţiei furnizată de documentele financiar-
contabile în înţelesul Legii contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, expertiza dispusă  este o 
expertiză fiscală. 

Dacă faptele şi împrejurările supuse evaluării şi obiectivele care trebuie lămurite de expert au legătură 
cu un act de inspecţie fiscală care face referire la respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, atunci 
expertiza presupune cunoştinţe şi responsabilitate din partea unui expert care a dobândit competenţe în 
condiţiile legii, în specializarea contabilitate-fiscalitate reglementată prin Ordinul nr. 199/2010 cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Asumarea responsabilităţii de a emite opinii în cadrul unui raport de expertiză judiciară trebuie să se 
bazeze pe competenţe profesionale obţinute în conformitate cu prevederile legale, astfel încât faptele şi 
împrejurările supuse evaluării şi obiectivele care trebuie lămurite de expert să fie fundamentate în 
conformitate cu cerinţele legale exprimate de Codul de procedură penală, folosind  ştiinţa şi expertiză 
profesională atribuită prin efectul legilor speciale de exercitare a profesiei. 

În concluzie, efectuarea expertizei judiciare obligă profesionistul la maximă responsabilitate sub 
aspectul competenţelor profesionale dobândite conform legii, având în vedere că  părţile procesuale sau 
subiecţii procesuali, bine informaţi şi intenţionaţi, pot cere decăderea expertizei ca probă şi sancţiuni 
profesionale, civile, penale, administrative în cazul lucrărilor întocmite fără respectarea întocmai a 
prevederilor legale, a menţionat directorul executiv al filialei Dâmboviţa a CECCAR.    

În cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, expertul contabil Ioniţă Dumitru a exemplificat din bunele 
practici ale Instanţelor Judecătoreşti. Au  mai contribuit la prezentarea unor probleme cu care experţii 
contabili se întâlnesc în practica judiciară şi experţii contabili judiciari Gheorghe Nedelcu, Floarea Petrescu, 
Victor Predescu şi expertul contabil de onoare Ion Moraru.  
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Expertul contabil Victor Predescu a arătat că realizarea obiectivelor profesiei contabile presupune 
satisfacerea a patru cerinţe de bază: 

 Credibilitate, întreaga societate aşteaptând informaţii credibile; 
 Profesionalism, astfel încât beneficiarii să poată identifica clar persoanele profesioniste în domeniul 

contabil; 
 Calitatea serviciilor, care trebuie să confere asigurarea că toate serviciile obţinute din partea 

profesioniştilor contabili sunt efectuate la standardul cel mai ridicat de performanţă; 
 Încredere bazată pe existenţa unui cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea acestor 

servicii. 

Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independenţei Corpului, dar şi a profesiei contabile,  
impune profesioniştilor contabili să aibă calităţi esenţiale în ceea ce priveşte ştiinţă, competenţa, conştiinţa, 
independenţa de spirit, dezinteres material, moralitate, probitate şi demnitate. 

Utilizatorii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară au precizat că au înţeles foarte bine diferenţa 
dintre expertiza fiscală şi expertiza contabilă şi au propus organismului profesional CECCAR să reglementeze 
expertiza contabilă printr-o Hotărâre publicată în Monitorul Oficial. De asemenea, au solicitat sprijin din 
partea filialei Dâmboviţa astfel încât experţii contabili să evite, în rapoartele de expertiză contabilă judiciară, 
referiri la calitatea documentelor probante, aceste aspecte făcând parte din aria de competenţă a organului 
de cercetare penală.   

Seminarul s-a desfăşurat într-o atmosferă de lucru profesională, participanţii împărtăşind nevoia 
organizării acestor evenimente ca făcând parte dintr-un concept care defineşte relaţiile de colaborare 
interinstituţională dar şi ca schimb de idei în ceea ce priveşte bunele practici. 

Fiecare participant a primit materiale promoţionale CECCAR şi mape conţinând informaţii profesionale 
sintetizate în documente ale bunelor practici ale expertului contabil judiciar, precum şi lista experţilor 
contabili judiciari care au dreptul exercitării profesiei conform specializărilor. 
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 Filia CECCAR Dâmboviţa a organizat, în 23 iunie 2014, masa rotundă cu tema „Rolul expertului 
contabil şi contabilului autorizat în activitatea de spălare a banilor”, prezenţi fiind 10 participanţi, membri ai 
filialei.   

Preşedintele Consiliului filialei, Ioana Preda, a detaliat două studii de caz  bazate pe informaţii de 
actualitate, primite de la direcţia de specialitate a Corpului. Au avut loc dezbateri pe marginea eticii 
profesionale şi a importanţei respectării principiilor etice fundamentale. Totdată, preşedintele Consiliului 
filialei Dâmboviţa a mai menţionat că, în materie de organizare şi management, întro întreprindere există 
goluri care facilitează provocarea de fenomene negative în economie, iar toată această problemă este legată 
de dezordinea care există în entităţile din România, şi anume lipsa de control intern. Aceasta este prima cale 
de luptă pe care profesioniştii contabili o au la îndemână în lupta de prevenire şi combatere a spălării banilor. 
O a doua cale ţine de educaţie şi etica în exercitarea profesiei. Sunt multe probleme care ţin de sistemul de 
control intern al întreprinderilor. Experţii contabili trebuie să explice întreprinzătorilor acest fenomen, pentru 
că ei sunt cei care, din dorinţa de a face ceva, unii din dorinţa de a parveni peste noapte, încalcă orice regulă 
elementară, orice disciplină financiară, sau orice prevedere legala, a mai menţionat preşedintele Consiliului 
filialei Dâmboviţa. 

În 26 iunie a.c., sediul 
filialei Dâmboviţa a fost gazda 
mesei rotunde cu tema 
„Contabilitatea contractelor 
de novaţie în leasingul 
financiar”, cu participarea 
conducerii filialei Dâmboviţa, 
a unui număr de 6 experţi 
contabili şi a conducerii CCIA 
Dâmboviţa prin directorul 
economic Gheorghe Diaconu. 
Obiectul dezbaterilor l-a 
constituit definiţia novaţiei,  
contractul de novaţie pentru 
leasingul financiar,  dar şi un 
studiu de caz privind 
contabilitatea în cazul unui 
contract de leasing pentru 
achiziţia unui autoturism utilitar. La finalul acţiunii, membrii filialei au beneficiat şi de consultaţii acordate pe 
alte teme de interes pentru membri. 

În 27 iunie a.c, la sediul filialei, a avut loc acţiunea privind instruirea persoanelor care au sarcini de 
gestionare a patrimoniilor asociaţiilor de proprietari în municipiul Târgovişte. La instruire au participat 
reprezentanţii unui număr de 6 asociaţii de proprietari şi un număr de 3 experţi contabili specializaţi în 
prestarea serviciilor în interesul acestor societăţi.  

În cadrul acţiunii s-au oferit răspunsuri punctuale referitoare la problemele ridicate de participanţi, s-
au clarificat sarcinile şi responabilităţile persoanelor care au atribuţii pe linia gestiunii patrimoniilor asociaţiilor 
de proprietari şi s-au prezentat studii de caz specifice expertizei contabile întocmite în cauzele penale 
instrumentate pentru asociaţiile de prorietari.  

De asemenea, au fost oferite îndrumări asupra aspectelor care pot evita situaţiile de neconformitate 
cu legea. Participanţii au împărtăşit impresii favorabile mediului prietenos şi profesional în care s-a desfăşurat 
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acţiunea  şi au fost extrem de încântaţi de faptul că filiala le-a oferit materiale promoţionale pentru activitatea 
de birou.  

În 30 iunie 2014, la sediul filialei, a avut loc masa rotundă cu tema „Scutirea impozitării profitului 
reinvestit. Cazuri practice” destinată schimbului de experienţă între membrii filialei, analizei şi interpretării 
legislaţiei fiscale şi a celei contabile. Din partea AFP Dâmboviţa a participat şeful de birou inspecţie fiscală 
Mircea Boharu. În cadrul întâlnirii s-au abordat diverse studii de caz şi s-a răspuns punctual unor probleme 
legate de anularea proporţională a impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 
de către contribuabilii a căror producţie agricolă a fost calamitată, înregistrarea  în scopuri de TVA, obligaţii –  
limite de înregistrare, prevederi referitoare la înregistrare, registrul operatorilor intracomunitari.  
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FILIALA CECCAR DOLJ 

 
 În vederea realizării măsurilor stabilite prin Programul de activitate al Consiliului Superior şi Consiliile 
filialelor pentru anul 2014, aprobat de Conferinţa Naţională din 14 martie 2014, în ceea ce priveşte 
dinamizarea acţiunilor prevăzute în protocolul de colaborare încheiat cu I.T.M. (pct. 18), filiala Dolj a organizat 
miercuri, 25 iunie 2014, un seminar pe teme profesionale, în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Dolj. 

Această acţiune s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 3 lit. e) din Protocolul de colaborare 
încheiat la nivel central, în 25 ianuarie 2012, între CECCAR şi Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale.  
Seminarul s-a desfăşurat pe parcursul a două ore, în sala de curs a Corpului, din Craiova.  

În deschiderea seminarului, directorul executiv al CECCAR Filiala Dolj, Florin Lascu, a mulţumit 
conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj pentru implicarea în această acţiune şi a solicitat celor 
prezenţi în sală ca, în cadrul activităţilor profesionale pe care le desfăşoară, să respecte următoarele principii 
ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, având în vedere că sunt garanţi ai respectării legislaţiei 
financiar-contabile: integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi prudenţă, confidenţialitate, 
comportament profesional şi respect faţă de normele tehnice şi profesionale. 

În cadrul acestei acţiuni, doi specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj, Liviu 
Vătafu, expert, şi Doru Ştefan, şef birou control relaţii de muncă, au prezentat probleme de actualitate privind 
legislaţia muncii, inclusiv proceduri referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor în format 
electronic REVISAL, şi au răspuns la întrebările adresate de participanţi cu privire la această temă.  

Seminarul s-a desfăşurat în mod interactiv, având atât rol de informare cât şi de soluţionare al 
diferitelor aspecte tehnice şi legislative care necesită unele clarificări pe care participanţii au fost invitaţi să le 
expună. 

La seminar au fost prezente circa 75 de persoane (experţi contabili, stagiari şi profesionişti contabili 
din cadrul societăţilor comerciale).  
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    În baza art. 1.2 şi 1.3 din Protocolul de colaborare încheiat în 4 iulie 2011, între CECCAR şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj, au fost invitaţi să participe la acţiunea organizată de filială şi membrii acestei 
organizaţii. 

Seminarul, care a fost gratuit, se înscrie în cadrul acţiunilor de pregătire profesională organizate de 
filială pentru membrii activi, inactivi, stagiari şi profesionişti contabili. 

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 
 

Filiala CECCAR Giurgiu a organizat, în cursul lunii iunie 2014, următoarele întâlniri: 
 
 În perioada 18-24 iunie 2014 s-a desfăşurat cursul „Contabilitate şi control de gestiune”, organizat de 
filială pentru contabilii autorizaţi, membri ai filialei CECCAR Giurgiu. Lectorul cursului a fost d-na Daniela Calu. 
La curs au participat 26 de contabili autorizaţi. 
 
 În 25 iunie 2014  a avut loc întâlnirea din ultima zi de marţi a fiecărei luni, unde a fost prezentată 
legislaţia apărută în lunile mai – iunie, dar şi alte probleme ridicate de cei prezenţi. Din legislaţia discutată 
reamintim câteva, şi anume:  

 M.O. nr. 389 din 27.05.2014 – ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1292/20.05.2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 – declaraţia informatică privind 
dividendele cuvenite (se aplică pentru societăţile cu capital majoritar de stat şi companiile naţionale). 

 M.O. nr. 431 din 12.06.2014 – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36 din 11.06.2014 privind 
modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind 
activităţile desfășurate de zilieri. 

 M.O. nr. 455 din 23.06.2014 – OUG nr. 40 din 18.06.2014 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative și pentru reglementarea unor măsuri fiscale: 

 
1. 3.1 modifică și completează OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în legătură cu: rezidenţa 

fiscală, actul administrativ fiscal (conţinut, motivare, comunicare), transmiterea cererilor de către contribuabili 
și identificarea acestora în mediul electronic; 

2. 3.2 modifică și completează OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plata 
creanţelor fiscale; 

3. 3.3 anularea proporţional cu gradul de calamitate al produselor agricole, a impozitului datorat pentru 
activităţile agricole, datorat pentru anul fiscal 2013 de către contribuabilii care au desfășurat activităţi agricole 
individual sau în asociere. 
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FILIALA CECCAR GORJ 
 

Întâlnire de lucru cu reprezentanţii instituţiilor publice locale 
 

Filiala CECCAR Gorj a organizat, în 23 iunie 2014, în sala de consiliu a Tribunalului Judeţean Gorj, o întâlnire 
de lucru cu magistraţii instanţelor de judecată, fiind prezenţi preşedintele tribunalului, preşedintele şi 
directorul executiv al filialei şi auditorul de calitate, acţiune la care au participat aproximativ 32 de experţi 
contabili, înscrişi în liste pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele:  
- Restricţii, obligaţii suplimentare, precizări legate de expertiza judiciară în condiţiile Noului Cod de 

Procedură Civilă; 
- Stabilirea onorariilor şi a termenelor de execuţie şi depunere a rapoartelor de expertiză contabilă 

judiciară în funcţie de complexitatea cauzei; plata expertizelor să fie făcută în primele 10 zile ale lunii 
următoare, sinonim cu salariile, nu după 25 – 30 de zile; 

- Despre obligaţia convocării părţilor în expertizele contabile judiciare; opinii; 
- Comunicarea numirilor dispuse de Instanţă; 
- Viza auditorului de calitate din cadrul CECCAR la depunerea rapoartelor de expertiză contabilă.  

 
Reprezentanţii Tribunalului au subliniat rolul şi importanţa profesionistului contabil în domeniul juridic, 

precum şi a cerinţelor şi prevederilor legale în cadrul lucrărilor de expertiză contabilă. Subiectele abordate de 
către experţii contabili au fost referitoare la dificultăţile întâmpinate de către aceştia în efectuarea 
expertizelor, printre care: programul de lucru, calendarul şi bugetul de ore necesar în elaborarea lucrărilor de 

expertiză contabilă  experţii solicitând ca programul de acces la dosare să fie prelungit, stabilirea unor 
termene rezonabile pentru întocmirea lucrărilor, stabilirea obiectivelor expertizei într-un mod cât mai clar, 
stabilirea unor onorarii în funcţie de complexitatea lucrărilor, multitudinea de obiective stabilite şi volumul de 
muncă necesar pentru întocmirea expertizei, neprezentarea la întâlnire a beneficiarilor lucrărilor de expertiză, 
fapt care îngreunează finalizarea lucrărilor, încasarea onorariilor cu întârziere, numirea experţilor contabili, 
etc. Reprezentanţii Tribunalului au făcut precizări la toate punctele atinse de către experţii contabili, 
menţionând că, deşi s-a întârziat cu depunerea expertizelor din cauza termenelor foarte mici, nu s-au luat 
măsuri pentru penalizarea experţilor. S-a solicitat experţilor să nu refuze expertizele contabile decât din 
motive temeinic justificate şi să  nu tergiverseze  întocmirea lor. Dacă sunt nelămuriri referitoare la obiectivele 
stabilite, expertul contabil ar trebui să ceară în scris aceste lămuriri, astfel încât lucrările elaborate să fie clare 
şi să nu comporte interpretări. În ceea ce priveşte onorariul, se va aproba o majorare a acestuia în cazul în 
care va fi solicitată una justificată. Pentru convocările experţilor contabili făcute părţilor beneficiare şi 
neonorate de aceştia, se va face dovada prin ataşarea la dosar a documentelor specifice. Organele de justiţie 
au precizat că vor analiza cadrul legal pentru a identificat posibilitatea flexibizării, în limitele legii, a procedurii 
de desemnare şi numire a experţilor contabili. 

 
Scopul acestei întruniri l-a constituit diminuarea problemelor ce apar în efectuarea expertizelor judiciare şi 

îmbunătăţirea colaborării cu organele judiciare şi Biroul Local de Expertize. Totodată, auditorul de calitate a 
supus atenţiei respectarea Standardului Profesional nr. 35 în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă şi a 
adresat din nou solicitarea ca lucrările ce nu au viza auditorului de calitate să nu se accepte de către Biroul 
Local de Expertize, iar numirile experţilor contabili să fie făcute în baza listelor actualizate. 
 

În cursul lunii iunie, preşedintele filialei Gorj, d-na Mariana Somnea, împreună cu directorul executiv, d-na 
Bondoc Anuţa, şi cu responsabilul de stagiu din cadrul filialei, au avut mai multe întâlniri cu studenţii anului III 
şi masteranzii din cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu pentru discuţii legate de accesul la 
profesie, ocazie cu care au fost distribuite materiale publicitare. Au fost explicate oportunităţile şi resursele de 
dezvoltare profesionale pe care le oferă CECCAR, fiind o sursă oficială şi viabilă de informare pentru tinerii 
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absolvenţi care doresc să devină membrii ai profesiei sau pentru cei care doresc să aibă propriul cabinet. Au 
fost oferite informaţii promte la solicitările de informare primite la întâlnirea cu studenţii. 
 

Curs de pregătire profesională 
 

Filiala CECCAR Gorj a organizat, în iunie 2014, cursul ,,Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea 
fondurilor europene”. Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs au fost legate atât de accesarea 
fondurilor europene, cât şi de modul de întocmire a proiectelor în vederea accesării fondurilor europene şi de 
modul de înregistrare contabilă a acestora. Cursul a debutat cu prezentarea legislaţiei internaţionale şi 
naţionale la nivelul uniunii europene, a continuat cu aspecte privind organizarea şi ţinerea contabilităţii 
fondurilor şi  cu aspecte fiscale privind proiectele finanţate din fondurile nerambursabile. 
 

FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

  În perioada 2-5 iunie 2014, în cadrul Programului naţional de dezvoltare profesională, au avut loc 

cursuri de pregătire la disciplinele IFRS  Tratamente contabile şi fiscale, Control de gestiune şi Audit şi 
certificare. Durata cursurilor, la care au participat 111 membrii ai filialei, a fost de 40 de ore. Cursurile au fost 
susţinute de lect. univ. dr. Cristian Răpcencu, conf. univ. dr. Ileana Alexandra Muţiu şi conf. univ. dr. Radu 

Florea. Cursurile au avut loc în sala de curs de la sediul filialei. 

  În vederea îmbunătăţirii programelor viitoare 
de pregătire profesională, au fost solicitate membrilor 
filialei, prin chestionare de evaluare, informaţii cu 
privire la observaţiile şi propunerile lor referitoare la 
organizarea cursurilor, stabilirea tematicii şi lectorii 
implicaţi în aceste programe de pregătire. Aprecierile 
participanţilor au fost pozitive, materialele susţinute 
de lectori au fost bine structurate şi prezentate. 

În 6 iunie 2014, în Odorheiu Secuiesc, s-a 
organizat o întâlnire la care au participat 35 de 
membri, alături de preşedintele interimar al filialei, dl. 
Gencsi Mihaly, directorul executiv, d-na Popa Aved 
Marta Csilla, şi auditorul de calitate, d-na Kiss Rita. 
Directorul executiv a  prezentat noutăţile legislative 

apărute în ultima perioadă, dintre care amintim: 

 OUG nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori 
economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal – bugetare, publicată în MO nr. 377 din 
21.05.2014; 

 Hotărârea Guvernului nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în MO nr. 
384 din 23.05.2014; 

 OUG nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, publicată în 
MO nr. 388 din 26.05.2014; 
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 Ordinul nr. 1136/2014 pentru aprobarea instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în 
format electronic (e-DA), utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în 
regim suspensiv de accize, publicat în MO nr. 390 din 27/05/2014; 

 Ordinul nr. 729/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului 
finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de 
raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral 
ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de 
transmitere a datelor în vederea întocmirii raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în MO nr. nr. 417 
din 05/06/2014; 

Auditorul de calitate, d-na Kiss Rita, a prezentat modul de desfăşurare al auditului de calitate la 
cabinete, punând accent pe elaborarea modelelor în cadrul auditului structural, organizarea dosarelor de 
lucru şi elaborarea procedurilor privind funcţiunea contabilă în cadrul auditului tehnic şi necesitatea de a 
respecta obligaţiile statutare faţă de Corp.  

S-a atras atenţia, în mod deosebit, asupra prevederilor OG 65/1995 conform cărora  întocmirea şi 
semnarea situaţiilor financiare anuale se poate executa doar de experţii contabili. D-na Kiss Rita a răspuns 
numeroaselor întrebări puse de către membri. Au urmat discuţii pe marginea problemelor abordate, pe teme 
profesionale şi despre activitatea filialei.   

 În 11 iunie 2014, la sediul filialei din Miercurea-Ciuc, s-a organizat seminarul  cu tema „Contabilitatea 
de gestiune în asociaţiile composesorale”. Seminarul, care s-a desfăşurat pe parcursul a patru ore, a fost 
susţinut de lectorul Maria Mornea, preşedinte CECCAR Filiala Hunedoara. La seminar  au participat 64  de 
cursanţi, dintre care 40 sunt membri CECCAR.  S-au discutat cazuri practice, iar membrii s-au arătat foarte 
interesaţi de tema dezbătută, mai ales fiindcă gestionarea şi contabilitatea asociaţiile composesorale nu sunt 
clar reglementate. 
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FILIALA CECCAR HUNEDOARA 
 

Preşedintele filialei CECCAR Hunedoara, d-na Maria Mornea, a participat la întâlnirea Consiliului 
Consultativ Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, din 23 iunie 2014. 
Tema întâlnirii a fost ,,Popuneri proprii pentru dezvoltarea în timp a dialogului tripartit”.  În cadrul acestei 
întâlniri a avut loc şi o dezbatere privind gradul de sindicalizare din România în comparaţie cu cel european, 
precum și gradul de organizare pe parte patronală.   

 
Filiala CECCAR Hunedoara a organizat, de asemenea, în 26 iunie, o întâlnire la care au participat 35 de 

membri, printre care şi doi inspectori antifraudă ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 
                 Discuţiile au fost moderate de președintele filialei, d-na Maria Mornea, și au fost axate în principal pe 
urmatoarele teme: 

 modul de abordare a expertizei judiciare în dosarele penale: 

 pericolele pe care le poate întâmpina expertul contabil atât cel numit cât și asistent în legatură cu 
independenţa profesională: 

 condiţiilor pe care trebuie să le îndeplineasca expertiza contabilă, în special a îndeplinirii condiţiei de 
conformitate; 

 despre încadrarea expertizelor judiciare în contabile sau fiscale în funcţie de documentele expertizate 
pentru formularea răspunsurilor şi nu în funcţie de denunţător.     
       

Inspectorii antifraudă au prezentat activitatea pe care o desfășoară în cadrul Parchetului şi şi-au arătat 
disponibilitatea de a participa și la viitoarele întâlniri pe care filiala le v-a organiza. Aceştia şi-au exprimat 
dorinţa de a ajuta la armonizarea procedurilor cu reglementările legale, considerând că astfel de întâlniri sunt 
benefice pentru ambele părţi. 



Iunie,   Nr. 6 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

45                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 
În ceea ce privește specializarea 

expertizei judiciare în momentul numirii 
expertului, s-a concluzionat că, dacă 
documentele care stau la baza formulării 
răspunsurilor la obiectivele formulate sunt 
documente contabile, aceasta este expertiză 
contabilă, nu fiscală, dacă denunţătorul este 
MFP.  
  

În aceeaşi zi, 26 iunie, a avut loc o 
întâlnire moderată de preşedintele filialei, d-na 
Maria Mornea, la care au participat 35 de 
membri. Participanţii au abordat următoarele 
teme: 

 raportările  contabile semestriale; 

 modul de calcul a scutirii impozitului pe profitul reinvestit; 

 cazul practic de calcul a sumelor datorate ca obligaţii fiscale în cazul vânzării unui imobil evaluat.   
 
De asemenea, participanţii au abordat prevederile legale referitoare la temele în discuţie şi au 

prezentat și discutat cazuri practice referitoare la acestea.     
         

FILIALA CECCAR IALOMIŢA  
 

Filiala CECCAR Ialomiţa a desfăşurat, în iunie 2014, 
următoarele acţiuni: 
  1. Întâlnirea semestrială a membrilor Grupului  Experţilor 
Judiciari, din 12 iunie 2014, la care au fost invitaţi să participe  
reprezentanţi ai principalilor beneficiari ai lucrărilor de expertiză 
contabilă. Au răspuns invitaţiei noastre dl. Ion Toma – președintele 
Tribunalului Ialomiţa, d-na subcomisar Cătălina Iancu – 
reprezentant al IPJ Ialomiţa şi d-na Viorica Donose – Decan al 
baroului de avocaţi Ialomiţa. Această întâlnire a avut ca obiective: 
analiza  activităţii de expertiză contabilă judiciară în semestrul I, 
văzut prin prisma auditului de calitate, prezentarea unor teme de 
interes pentru membrii GEJ și analiza comportamentului 

deontologic al membrilor care întocmesc lucrări de expertiză contabilă judiciară.  
 

Celor 25 de membri participanţi și invitaţilor le-au fost prezentate datele cu privire la numărul 
expertizelor, domeniul în care acestea au fost efectuate, beneficiarii lor precum și deficienţele care au fost 
constatate cu prilejul auditării acestor lucrări, deficienţe care au fost remediate de către toţi experţii contabili, 
nefiind înaintată nicio lucrare cu referat către organele beneficiare. S-au purtat discuţii cu invitaţii cu privire la 
modul în care sunt numiţi experţii și modul în care este pus în aplicare Protocolul încheiat cu Tribunalul 
Ialomiţa, dl. președinte al Tribunalului solicitând experţilor să aibă iniţiativă în punerea în aplicare a acestui 
Protocol.  
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În cadrul întâlnirii semestriale s-au desfășurat și seminariile cu tema „Implicaţiile intrării în vigoare a 
Noului Cod de Procedură Penală asupra activităţii de expertiză contabilă” – prezentat de dl. judecător Ion 

Toma – președintele Tribunalului Ialomiţa și „Prescripţia extinctivă în reglementarea noului Cod Civil în 

activitatea de expertiză contabilă judiciară” – prezentat de d-na Viorica Donose  decan al Baroului de 
avocaţi Ialomiţa. 

2. În cadrul acţiunilor iniţiate de Fundaţia Măreţie și Talent și Clubul Tinerilor Experţi Contabili sub deviza 
„Înclină balanţa către mișcare – Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi excesul de active, capitaluri și 
datorii”, Fundaţia Măreţie și Talent, în parteneriat cu Filiala CECCAR Ialomiţa și Clubul Tinerilor Experţi 
Contabili, a organizat, în 14 iunie 2014, prima ediţie a „Concursului de voie bună la pescuit”.  Gazda noastră 
pentru această acţiune a fost LACUL IEZER din imediata vecinătate a municipiului Slobozia. 
  

 
               Acţiunea și-a propus să promoveze mișcarea în aer liber, socializarea membrilor și stagiarilor filialei 
într-un cadru informal pentru consolidarea relaţiilor de colaborare și dezvoltarea reţelelor de colaboratori 
între membrii actuali și viitori ai filialei noastre. Pentru că acţiunea s-a dorit a fi una care să stimuleze atât 
dorinţa de mișcare cât și creativitatea membrilor, au fost puse la bătaie premii pentru participantul care 
prinde cel mai mare pește, cel mai mic pește și care prezintă cea mai creativă metodă de inventariere a 
peștilor din lac.  
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Această manifestare  s-a bucurat de susţinerea Președintelui Fundaţiei Măreţie și Talent, d-na director 

general ec. Daniela Vulcan, și de participarea d-nei Prim-vicepreședinte al Fundaţiei, d-na Camelia Malama, 
care a făcut parte din comitetul de organizare al acestei acţiuni. 
 

La acţiune au participat 25 de persoane dornice de a face și altceva decât balanţe și fișe de cont.  
Liniștea necesară desfășurării unui concurs autentic de pescuit a fost perturbată de dezbaterea soluţiilor 
propuse pentru inventarierea peștilor din lac.  

 
Toţi particianţii la acţiune au fost încântaţi de modul în care și-au început ziua de sâmbătă, propunând 

să ne facem un obicei din a organiza astfel de acţiuni care să scoată colegii din rutina zilnică și care să le ofere 
posibilitatea de a se cunoaşte și altfel.  

 
3. În 18 iunie 2014,  în sala de cursuri a filialei, s-a desfășurat acţiunea cu tema „Fondurile Europene  Soluţia 
dezvoltării economice”. Au participat, în calitate de invitaţi, d-na Iuliana Panitescu – directorul direcţiei de 
audit intern din cadrul ADR SUD-EST,  dl. Virgil Șerbănescu  președintele UGIR Ialomiţa, dl. Eugen Dubălaru – 
președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători, filiala Ialomiţa, d-na Ecaterina Radu – reprezentant al 
Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură, Ialomiţa, membri ai UGIR și PTIR , membrii filialei, d-na Mihaela 
Vișoiu – consultant şi d-na Elena Șebănescu – consultant.  
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  Prin intermediul acestei întâlniri de lucru ne-am 
propus să identificăm care este cadrul și modul de abordare 
al accesării fondurilor europene și difuzarea în rândul 
participanţilor  a informaţilor cu privire la  asistenţa oferită de 
Uniunea Europeană  şi autorităţile naţionale întreprinderilor 
mici şi mijlocii în perioada 2014-2020.  
 D-na Iuliana Panaitescu, director al direcţiei audit intern în 
cadrul ADR SUD EST, a prezentat participanţilor tema centrală 

a întâlnirii  „Priorităţile strategiei de dezvoltare în 
conformitate cu documentele programatice 2014-2020”. În 
cadrul prezentării făcute s-a pus accent pe principalele axe și 
programe care au fost incluse în strategia pe care ţara 

noastră și-a propus-o pentru perioada următoare. S-au prezentat specializările necesare implementării 
viitoarelor proiecte, structura operaţională prin care se vor pune în practică aceste programe, sectoarele 
competitive și planurile regionale de dezvoltare pentru următoarea perioadă. 
 

A doua temă aflată pe agenda întâlnirii  „Nou și vechi în derularea fondurilor europene” , susţinută 
de d-na Elena Șerbănescu, consultant fonduri europene, a făcut o paralelă între modul de abordare al 
finanţării și programele finanţate în perioada 2007-2013 și cele care sunt prevăzute a se desfășura în perioada 
2014-2020.  

 
   Deși  greoaie, foarte strictă, stufoasă, accesarea fondurilor europene constituie o oportunitate de 
dezvoltare, de implementare a celor mai noi tehnologii, o  infuzie de capital atât de necesară în toate 
domeniile, ţinând seama și de perioada grea prin care economia românească a trecut și încă mai trece.  
    Toţi participanţii au fost de acord că trebuie să privească cu mai multă deschidere către această 
oportunitate, să încercăm să ne informăm mai mult, să gândim proiecte de viitor, să fim deschiși către nou și 
mai ales să fim conștienţi că trebuie să sprijinim construirea de  afaceri pentru viitor. 
    Întâlnirea face parte din acţiunile pe care Filiala CECCAR Ialomiţa le desfășoară permanent pentru 
sprijinirea mediului de afaceri local și încurajarea membrilor filialei în diversificarea paletei de servicii oferite 
acestora. 
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FILIALA CECCAR  ILFOV 
 

,,Expertiza contabilă judiciară, relaţia expert contabil  instanţe, organe de cercetare” 
 

Filiala CECCAR  Ilfov şi Flilala CECCAR Bucureşti au organizat, în 4 iunie 2014, o masă rotundă cu tema 

,,Expertiza contabilă judiciară, relaţia expert contabil  instanţe, organe de cercetare”. Scopul dezbaterii a 
fost găsiriea unor soluţii la problemele întâlnite de către experţii contabili judiciari în efectuarea raporturilor 
de expertiză contabilă judiciară şi creşterea calităţii rapoartelor de expertiză contabilă întocmite, utilizate ca 
probe în actul de justiţie. 
 

La masa rotundă au participat reprezentanţi de la Ministerul de Justiţie  Serviciul Profesii Juridice 
Conexe, Parchetul de pe lângă judecătoria Sectorului 1 şi Curtea de Apel, Secţia de Politie nr.1, Biroul local de 

expertize Ilfov şi Aparatul central al CECCAR  Direcţia Expertize contabile. Participanţii la eveniment au 
prezentat principalele modificări aduse la Norma 35, urmare a intrării în vigoare a noilor modificări la Codul de 
procedură civilă şi penală, în ceea ce priveşte misiunea de întocmire a rapoartelor de expertiză contabilă 
judiciară. Reprezentanţii instituţiilor participante au răspuns la întrebările formulate de către experţii contabili 
judiciari, iar în situaţia în care nu s-a găsit o rezolvare, aceste probleme au fost preluate urmând a fi  înaintate  
de către conducerea celor doua filiale către Aparatul central al CECCAR în vederea găsirii unor soluţii împreună 
cu organele abilitate 
 

Expertul contabil, prin calitatea sa, menţinută şi consolidată de organismul profesional CECCAR, 
urmăreşte permanent ridicarea calităţii serviciilor prestate, creşterea  încrederii partenerilor în competenţele 
sale profesionale, respectarea independenţei şi integrităţii personale. Expertiza contabilă,  proba în actul de 
justiţie, reprezintă un ansamblu de metode, tehnici şi proceduri puse în aplicare cu profesionalism, utilizând 
ştiinţa contabilităţii coroborată cu legislaţia aplicabilă în domeniu, cu respectarea normelor deontologice şi 
etice, în scopul formulării cu profesionalism a răspunsurilor la obiectivele dispuse de organele abilitate, prin 
raportare la standardele de calitate elaborate de CECCAR.  
 

Codurile de procedură civilă şi penală îl obligă pe expertul contabil judiciar la efectuarea expertizei 
judiciare cu maximă responsabilitate sub aspectul competenţelor profesionale, expertiza contabilă fiind o 
probă foarte importantă în actul de justiţie. Activitatea de expertiză contabilă judiciară este reglementată de: 
Ordonanţa Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 
autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare; Codul de procedură civilă; Codul de procedură penală; 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară; 
Standardul profesional nr.35: Expertizele contabile; Codul etic naţional al profesioniştilor contabili; 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

FILIALA CECCAR MARAMUREŞ  
 

În iunie 2014, Filiala CECCAR Maramureş a desfăşurat următoarele activităţi: 
 

 consultarea legislaţiei, a publicaţiilor, analizarea materialelor primite de la aparatul central; 

 conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Filialei Maramureş din 17 iunie 2014 la care s-a 
analizat situaţia membrilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de Corp pe anul 2013, aflaţi în 
situaţia de a fi radiaţi din Tabloul Corpului, s-au stabilit membrii şi invitaţii care vor primi 
diplome de merit cu ocazia Zilei Naţionale a Contabilului Român şi s-au discutat şi aprobat 
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cererile persoanelor care au solicitat radierea sau reînscrierea în cadrul filialei, diverse adrese şi 
cereri primite; 

 participarea la şedinţa Comisiei de dialog social organizată de Instituţia prefectului judeţului 
Maramureş, în 27 iunie 2014, la care au participat şi Anton Rohian – Prefect, Bondre Alexandru 
– Subprefect, Dragoş Ionel – Director executiv Direcţia juridică Consiliul Judeţean Maramureş, 
reprezentanţi ai instituţiilor locale, ai organizaţiilor patronale şi sindicale din Maramureş, Ion 
Miclea – Consilier superior, ocazie cu care a avut loc dezbaterea solicitării Federaţiei Sanitas de 
extindere a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Sector de Activitate „Sănătate. Activităţi 
Veterinare” şi a notei privind câmpul de aplicare al contractului colectiv din sectorul „Sănătate. 
Activităţi sanitar-veterinare”. 

 întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate.  

 intensificarea supravegherii modului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil 
autorizat;  

 pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală. 
 

FILIALA CECCAR MEHEDINŢI 
 

Filiala CECCAR Mehedinţi a organizat, în 5 iunie 2014, campania „Curăţenia de primăvară – educaţie 
pentru curăţenia orașului tău”. Sub deviza ,,Nu cobori dacă ridici… gunoiul”, reprezentanţi ai Fundaţiei 
Măreţie şi Talent, experţi contabili de la Filiala CECCAR Mehedinţi, alături de elevi de la Colegiul Naţional 
Economic din Drobeta Turnu Severin și reprezentanţi ai Asociaţiei Pro-Mehedinţi, echipaţi cu mănuși de unică 
folosinţă și saci menajeri, au adunat gunoaiele aruncate la voia întâmplării în parcul din zona Gării.  
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În cursul lunii iunie, Filiala CECCAR Mehedinţi a organizat şi următoarele cursuri: 
 

 „Control de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă”: cursul, care s-a desfăşurat în perioada 6-7 
iunie 2014, la sediul filialei, a fost susţinut de lectorul Mirela Filip, auditor de calitate în cadrul filialei 
Mehedinţi. Cursul a fost instructiv, de real folos pentru activitatea curentă desfăşurată de experţii contabili şi 
a cuprins exemplificări şi sistematizări adecvate. 
  

 „Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă”: cursul, care s-a desfăşurat în perioada 20-22 iunie 2014, 
la sediul filialei, a fost susţinut de d-na Ecaterina Necşulescu, lector universitar doctor şi preşedintele al  

CECCAR  filiala Galaţi. Cursul a fost util, interesant  şi foarte bine structurat. Participanţii au apreciat modul 
de predare sub aspectul prezentării şi inteligibilităţii. De asemenea, au considereat că materialul prezentat a 
fost de un înalt nivel profesional. 
 
               De asemenea, membrii CECCAR au fost înştiinţaţi, prin e-mail, în 16 iunie 2014, cu privire la noutăţile 
legislative. Mai exact, le-au fost transmise 3 acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, respectiv: nr. 384/23.05.2014, nr. 390/27.05.2014 şi nr. 389/27.05.2014. Aceştia au fost informaţi şi cu 
privire la proiectele de acte normative, publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, referitoare la: 

 revizuirea sistemului de acordare a deducerilor la stabilirea bazei impozabile pentru contribuabilii care 
realizează venituri din salarii şi/sau din pensii şi care sunt titulari ai unor contracte de credit aflate în derulare 
la data de 31 mai 2014; 

 aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, 
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul 
societăţilor; 
 
               În 26 iunie 2014, Filiala CECCAR Mehedinţi a organizat o întâlnirea de lucru între reprezentanţi ai AJFP 
Mehedinţi şi membrii CECCAR, în cadrul căreia au fost discutate modificările legislative din ultima perioadă şi 
două speţe privind punctul de vedere al organului fiscal referitor la: 
 

 o înregistrare contabilă eronată, prin care valoarea unui mijloc fix a crescut prin reevaluare, deşi, conform 
raportului de evaluare care a stat la baza înregistrării în contabilitate, valoarea imobilului ar fi fost diminuată 
faţă de cea avută înainte de reevaluare. Având în vedere că modul eronat de înregistrare în contabilitate a fost 
constatat după o perioadă de trei ani de la data reevaluării, s-a pus problema implicaţiilor fiscale şi a modului 
prin care poate fi corectată înregistrarea contabilă ţinând cont că de la data reevalurării până la data 
constatării erorii au fost depuse situaţii fianciare. 

 documentele justificative întocmite şi evidenţa contabilă pe care trebuie să o organizeze o persoană fizică 
autorizată care desfăşoară activităţi impuse pe bază de normă de venit; 
 
 Din partea AJFP Mehedinţi au participat dl. Sever Iriza, şef serviciu metodologie în cadrul 
Administraţiei, şi dl. Bogdan Doandeş, consilier asistenţă contribuabili. Din partea filialei Mehedinţi au 
participat dl. Florin Ştiucă, preşedinte, d-na Monica Felicia Moţ, director executiv, d-na Mirela Filip, auditor de 
calitate, dl. Serju Dumitrescu, şef birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă şi un număr de 16 membri. 
 
Dintre noutăţile legislative amintim: 

 exemplele de calcul privind determinarea scutirii de impozit pe profitul reinvestit; 

 instrucţiunile privind modul de completare şi de depunerea a formularului 106 „Declaraţie informativă 
privind dividendele cuvenite acţionarilor”; 

 instrucţiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) privind mişcările cu 
produse accizabile în regim suspensiv şi modul de utilizare a aplicaţiei EMCS-RO-Mişcări. 
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   FILIALA CECCAR MUREŞ 
             

Filiala CECCAR Mureş a organizat un curs pe tema „Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă şi 
Standardul profesional nr. 35”. Cursul s-a desfăşurat în perioada 18,19 şi 20 iunie, având o durată de 20 de 
ore. La acest curs a fost invitat conf.univ.dr. Sorin Achim, din Cluj Napoca, şi au participat 54 de experţi 
contabili judiciari.  
 

În 30 iunie 2014, la sediul filialei s-a organizat o masă rotundă la care au fost invitaţi membrii filialei 
care sunt planificaţi la auditul de calitate în cursul anului 2014 şi 2015, dar şi alţi membrii care au dorit sa se 
instruiască cu privire la modalitatea derulării activităţii de audit. La această acţiune au participat 57 de 
membri cărora li s-a prezentat procedura de efectuare a auditului de calitate, normele care reglementează 
această activitate şi, cu titlul de exemplu, o serie de dosare existente la filială. De asemenea, auditorul de 
calitate al filialei, dl. Florin Maris, a răspuns întrebărilor adresate de către participanţi şi şi-a arătat 
deschiderea pentru o colaborare şi pe viitor. La această acţiune a participat şi directorul executiv al filialei, d-
na Maria Pop. 

 

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
În cursul lunii iunie, Filiala CECCAR Prahova a organizat următoarele acţiuni: 

 
În 5 iunie 2014, conducerea filialei, împreună cu auditorul de calitate, a organizat o întalnire cu cei 34 

de membri care au promovat examenul de aptitudini în 
anul precedent şi cărora le-au fost aduse la cunoştinţă 
informaţii privind: modul de exercitare a  profesiei,  
organizarea cabinetului , prezentarea în faţa clienţilor, 
documentele de lucru, sistemul contabil şi de control de 
calitate specific cabinetului. A fost subliniatã importanţa 
respectării normelor de raportare pentru fiecare 
misiune abordată ca servicii pentru clienţi. S-a pus 
accent pe respectarea normelor de comportament, a 
normelor de lucru şi a celor de raportare. Au fost 
purtate discuţii interactive astfel că participanţii au 
arătat un vădit interes pentru gestionarea profesiei 
contabile conform normelor.   
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În 12 iunie 2014, directorul executiv al filialei, împreună cu reprezentanţii ai 8 societăţi de expertiză 
contabilă, a participat la seminarul „Mediul de afaceri faţă în faţă cu dilemele juridice şi fiscale ale anului 
2014”, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, împreună cu firma de avocatură Schoenherr.  

În prima parte a dezbaterii s-a abordat activitatea Consiliului Concurenţei  riscuri, moduri de 
prevenţie; cererea şi oferta prin prisma noului Cod Civil. În a doua parte a întâlnirii s-au abordat următoarele 
subiecte: realitatea fiscală românească: strategia fiscală pentru anii 2014-2015; măsuri de reducere a 
fiscalităţii; facilităţi fiscale pentru investitori; din experienţa inspecţiilor fiscale. Membrii Corpului au participat 
activ la dezbateri. 

 
În 17 iunie 2014, Camera de Comerţ şi 

Industrie  Prahova, în colaborare cu filiala 
Prahova a CECCAR şi compania Deloitte, a 
organizat un seminar intitulat „Lecţiile 
ultimilor ani de criză în România”. 
 

Seminarul a prezentat instrumentele 
prin care statul român încearcă să vină în 
sprijinul IMM-urilor prin stimularea 
investiţiilor. 

 Implementarea acestor instrumente este 
realizată prin intermediul serviciilor furnizate 
de specialişti, membri ai Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România. Seminarul a fost susţinut de reprezentanţii firmei Deloitte şi de dl. Ion Iancu, director executiv al 
Filialei CECCAR Prahova. 

Pe lângă directorii din cadrul unor societăţi comerciale, au mai participat 22 de membri ai Filialei 
CECCAR Prahova, precum şi reprezentanţi ai principalelor societăţi de profil şi cabinete. În cadrul seminarului 
s-au ridicat probleme specifice, întâlnite în activitatea membrilor, legate de proiecte europene, finanţarea 
IMM-urilor, plata ajutoarelor de stat etc. 

În 26 iunie 2014, Filiala CECCAR Prahova, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, 
Federaţia IMM-urilor, Regiunea Sud Muntenia şi Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie Ploieşti, a organizat, la sala Europa a Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, seminarul „Tinerii 

Antreprenori din IMM-uri  factor potenţator pentru evoluţia economiei prahovene”.  
 

FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

Filiala CECCAR Sălaj a organizat, la sediul filialei, în 4 iunie 2014, întâlnirea lunară cu membrii Corpului 
EC și CA unde s-au discutat noile modificări legislative care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2014, buletinele de 
actualitate primite de la Aparatul Central precum și proiectul de modificare a Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale care prevede majorarea plafonului minim al capitalului social pentru societăţile cu 
răspundere limitată.  
 

Privitor la modificările legislative care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2014 s-au avut în vedere 
următoarele acte normative: H.G. nr.871/2013 privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
care de la 1 iulie 2014 va fi de 900 de lei, O.U.G. nr. 19/2014 privind scutirea de impozitare a profitului 
reinvestit și a normelor de aplicare aprobate prin H.G. 421/2014. De asemenea, s-au discutat și probleme 
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legate de  sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 concretizat prin studii de caz şi s-au analizat 
materialele primite, în ultima perioadă, de la Aparatul Central. 
 

Filiala CECCAR Sălaj a organizat, în perioada 10-14 iunie 2014, la sediul filialei, cursul din cadrul PNDPC 
„Gestiunea unui cabinet de expertiză și Standardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile la care au 
participat membrii experţi contabili dar și experţii contabili înscriși în GEJ”. Problemele discutate au fost 
legate de modul de organizare și gestiune a unui cabinet de expertiză contabilă, dar și efectuarea expertizelor 
contabile dispuse de către organele judiciare ori solicitate de persoane fizice sau juridice în condiţiile 
prevăzute de lege. La finalul cursului, conform procedurilor, cursanţii au primit testul de verificare a 
cunoștinţelor în domeniu, toţi promovându-l. Lector al cursului a fost d-na dr. ec. Ludovica Breban, formator 
CECCAR. 

 
În 17 iunie 2014, dl. președinte dr. ec. Alexandru Tamba a participat la o întâlnire unde s-au discutat 

despre problemele pe linie fiscală, organizată de către Administraţia Financiară Sălaj. Întâlnirea a avut loc la 
sediul Administraţiei Financiare Zalău, în prezenţa d-nei  director adjunct Mia Csuros. De asemenea, în 20 
iunie 2014, dl. Alexandru Tamba a fost invitat la emisiunea economică  „Necenzurat”, la postul local TV 
Sălajeanul. În 24 iunie 2014, dl. Alexandru Tamba a participat, de asemenea, la Comisia de Dialog Social, la 
sediul Instituţiei Prefectului. Totodată, în aceeaşi zi, la sediul filialei a avut loc ședinţa de Birou Permanent 

De asemenea, pe tot parcursul lunii iunie a avut loc o comunicare permanentă cu membrii filialei 
precum și cu organele alese și executive ale filialei.   
 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
 

Filiala CECCAR Satu Marea organizat, în 26 iunie 2014, la sediul filialei, o întîlnirea de lucru cu tema 
„Dezbateri la Codul muncii și la Codul fiscal”. La eveniment au fost invitaţi câte un reprezentant al 
Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare și al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) 
Satu Mare. Aceştia au trecut în revistă noutăţile în domeniu, aplicabile în anul 2014, cu explicaţiile necesare 
interpretării unor texte de lege, pentru cei 52 de membri ai filialei care au fost prezenţi la întâlnire.  
 

Reprezentantul ITM Satu Mare, cosilier sup. Flore Ioan, a trecut în revistă capitolele prevăzute în 
contractual individual de muncă, cu precizări practice conform interpretării articolelor din Codul muncii. 
Subiectele de interes au vizat activităţile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, conform Legii nr.52/2011, 
actualizată cu noile prevederi din Legea nr.18/2014 astfel: 
 

 beneficiar de lucrări poate fi nu doar persoana juridică, dar şi persoana fizică autorizată (PFA, întreprindere 
familială, întreprindere individuală); 

 pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au 
domiciliul sau reşedinţa în România; 

 instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevederilor Legii nr. 52/2011 modificate, cu 
excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale; 

 stabilirea obligaţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru beneficiar şi respectiv pentru zilier; 

 delimitări şi precizări privind domeniile în care pot fi prestate munci necalificate cu caracter ocazional de 
către zilieri. 
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Un interes deosebit a prezentat și tema privind condiţiile de funcţionare ale agentului de muncă 
temporară, conform Hotărîrii nr.1256/2011. Contractele de muncă pe care agentul de muncă temporară îl 
încheie cu salariatul este pe perioada determinată și respectă condiţiile prevăzute la art.94 din Codul muncii. 

S-a precizat, de asemenea, că și această categorie de salariaţi beneficiază de diurnă, aceasta fiind suportată de 
utilizator. La finalul întâlnirii, invitaţii au răspuns diferitelor întrebări puse de participanţi privind aspecte de 
încadrare în muncă și securitatea muncii.  
 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a fost reprezentată de șeful de Birou Servicii pentru 
Contribuabili, d-na Angela Marinescu, care a facut o prezentare pe conţinut a modificărilor aduse Codului 
fiscal și Codului de procedură fiscală, aplicabile în 2014: OUG nr.8/26.02.2014; OUG nr.14/2.04,2014; OUG 
nr.19/23.04.2014; HG nr.421/20.05.2014; OUG nr.40/18.06.2014. 
 

Subiectele mai incitante s-au axat pe dezbateri privind scutirea de impozit a profitului reinvestit, 
impozitul pe constructii şi aprobarea modelului și conţinutului formularului 106 – Declaraţie informativă 
privind dividendele cuvenite acţionarilor.  
 

În privinţa Codului de procedură fiscală, ultimele noutăţi referitoare la Cap. V  „Transmiterea 
cererilor de către contribuabili şi identificarea acestora în mediul electronic” sunt următoarele: 

 contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente şi prin 
mijloace electronice de transmitere la distanţă; 
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 data depunerii cererii, înscrisului sau documentului este data înregistrării acesteia/acestuia, astfel cum 
rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a Ministerului Finanţelor Publice; 
Contribuabilii care depun cereri, înscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă, se identifică în relaţia cu organul fiscal astfel: 

 
    a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi 
fără personalitate juridică, precum şi persoanele 
fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 
independent ori exercită profesii libere se 
identifică numai cu certificate digitale calificate; 
 
    b) persoanele fizice, altele decât cele prevăzute 
la lit. a), se identifică prin intermediul furnizorilor 
de servicii publice de autentificare electronică 
autorizaţi potrivit legii sau prin diverse 
dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, 
credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de 
liste de coduri de autentificare de unică folosinţă, 
telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite 
prin ordin al ministrului finanţelor publice, în 

cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. 
 

La finalul întâlnirii, participanţii au putut adresa întrebări invitaţilor. De asemenea, membrii au venit cu 
diferite propuneri, cum ar fi cea de reintroducere a metodei de transmitere prin e-mail a fişei pe plătitor a 
societăţilor comerciale, aceasta fiind deosebit de utilă pentru stabilirea concordanţei datelor din evidenţa 
contabilă şi cea a organului fiscal. 
 

FILIALA CECCAR SIBIU 
 

Editura CECCAR, la Târgul  de Carte Sibiu BookFest  2014 
 

În cadrul manifestărilor desfaşurate sub egida festivalului internaţional de teatru de la Sibiu s-a 
organizat a  cincea ediţie a unui festival dedicat cărţii: 29 de pavilioane expoziţionale, bibliotecă în aer liber, 
zone de relaxare, evenimente unul şi unul pentru promovarea culturii şi stării de bine i-a incantat pe cititori, 
începând de vineri, 13  iunie, până duminică, 15 iunie 
2014, în Piaţa Mică din Sibiu. 
 

Editura CECCAR a fost prezentă şi la acest 
eveniment pe toată perioada târgului, iar standul nostru 
bine poziţionat a atras o mulţime de vizitatori interesaţi 
de publicaţiile editurii noastre. Pe toată perioada 
târgului, prezenţa la stand a fost asigurată de 2 persoane 

(Anca Vulcan  şef birou evidenţă Tablou şi Negru Bianca 
– şef birou stagiu şi dezvoltare profesională), conform 
orarului de funcţionare, programul de vizitare fiind în 
perioada 13– 15 iunie, de vineri până duminică, între 
orele 10:00-20:00.  
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Standul Editurii CECCAR, pozitionat central, a fost amenajat şi dotat cu toate publicaţiile editurii, 

noutăţile editoriale fiind în prim plan: „Standardul profesional 35  ediţia 2014”, „Manual de Norme 
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectroul Public”,  „Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de 
acces 2013”, „Ghidul de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS”, 
„Ghid practic privind sistemul TVA la încasare”, precum şi alte titluri de interes pentru specialiştii din domeniul 
financiar contabil. 

Publicitatea participării Editurii CECCAR la aceste manifestări a fost asigurată prin anunţuri în presă, 
publicarea de anunţuri pe site-ul filialei, transmiterea de invitaţii, prin e-mail. Au fost transmise invitaţii 
adresate cadrelor universitare şi studenţilor Facultăţilor de Ştiinte Economice, instituţiilor publice, membrilor 
filialei şi oamenilor de afaceri.  

Vizitatorii au apreciat prezentarea standului nostru ca fiind foarte bună, sistematizată pe secţiuni 
(noutăţi, reduceri, ghiduri profesionale, standarde profesionale) pentru o mai bună evidenţiere a acestora; 
echipa standului profesionistă, avizată, amabilă şi dinamică. S-au declarat încantaţi de modul de prezentare, 
şi-au manifestat interesul atât pentru noutăţile editoriale cât şi pentru reducerile de preţ. De asemenea, 
vizitatorii s-au interesat de abonamentul la revista Corpului: Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor.    
Referitor la recomandările asupra apariţiilor editoriale făcute de vizitatori, dintre cele mai importante 
precizăm urmatoarele: cărţi despre tratamentul contabil şi fiscal al aplicării IFRS, tratamentul contabil şi fiscal 
a operaţiunilor economico financiare ale întreprinderilor; ghiduri practice; interpretări ale reglementărilor 
contabile şi fiscale. Vizitatorii au mai solicitat informaţii privind examenul de acces şi sfera de aplicare a IFRS.  
 

În 13 iunie, filiala a organizat o masă rotundă de prezentare a ediţiei 2014 a Standardului profesional 
35, la care, în prezenţa experţilor contabili judiciari, directorul executiv al filialei, Raymonda Hagiu, a prezentat 
o sinteză a modificărilor aduse în noua ediţie comparativ cu ediţiile anterioare.  
 

În final dorim să multumim conducerii CECCAR pentru sprijinul acordat, precum şi Editurii CECCAR, 
pentru îndrumările oferite pe tot parcursul organizării evenimentului.  
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FILIALA  CECCAR TIMIŞ 
Filiala CECCAR Timiş a organizat seminarul „Fondul de mediu – o explozie întarziată”, în 5 iunie 2014, 

la sediul filialei. Totodată, s-a desfăşurat şi întalnirea lunară a membrilor. La seminar a fost prezent lectorul 
Sorin Margău, reprezentant al Zonei de Vest a Administraţiei Fondului de Mediu . Participanţii au discutat şi au 
încercat să găsească răspunsuri la diverse întrebări, principalele fiind: Cine trebuie să declare şi să plătească 
contribuţia la Fondul de Mediu? Care este termenul de plată şi de declarare? Care sunt sancţiunile în cazul în 
care se ignoră problemele? 

De asemenea, în perioada 17-20 iunie 2014, Filiala CECCAR Timiş a organizat cursul ,,Audit şi 
certificare. Activitatea de cenzor. Standard profesional nr. 23”. La curs au participat 63 de membri şi 
preşedintele filialei, dl. conf. dr. Ovidiu Bunget.  Un alt curs, „Contabilităţi şi control de gestiune”, s-a 
desfăşurat în perioada 25-30 iunie 2014, în prezenţa d-nei prof. dr. Maria Corina Grosu, lector CECCAR. 
 

      FILIALA CECCAR VRANCEA 
 

Filiala CECCAR Vrancea a organizat, în 26 iunie 2014, la sediul filialei, o întâlnire cu membrii filialei la 
care a participat reprezentantul furnizorului de servicii de certificare CertSIGN. Reprezentantul CertSIGN a 
preyentat facilităţile oferite membrilor CECCAR prin folosirea semnăturii electronice şi a inclus şi o 
demonstraţie practică.  

 
La eveniment au participat 22 de membri care au primit materiale informative referitoare la oferta 

CertSIGN pentru membrii CECCAR, precum şi datele de contact ale reprezentanţilor CertSIGN din oraşele 
Focşani şi Adjud, la care se pot depune documentele pentru obţinerea certificatului digital.   
 

De asemenea, Filiala CECCAR Vrancea a organizat, în perioada 19 iunie   1 iulie 2014,  un curs pe 
temele „Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă” şi „Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză 
contabilă”. Cursul,  cu durata de 20 ore, a fost ţinut de d-na ec. Laura-Aurica Uleanu, lector-formator şi 
auditorul de calitate al filialei. 
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EVENIMENTE EXTERNE 
 

Simpozionul Contabilitatea şi managementul sectorului public 

22-24 mai 2014, Zlatibor  Serbia 
 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor din Serbia a organizat, în perioada 22-24 mai 2014, la Zlatibor, cel 
de-al 45-lea Simpozion anual internaţional pe tema „Contabilitatea si managementul sectorului public”. 
Lucrările simpozionului s-au axat pe trei teme centrale: raportarea financiară ca bază a calităţii şi organizării 
sistemului financiar, aportul financiar şi contabil la îmbunătăţirea competitivităţii, instituţiile financiare şi 
pieţele financiare – gestionare şi dificultăţi în dezvoltarea lor”. La acest eveniment tradiţional al profesiei din 
Serbia, CECCAR a fost reprezentat, ca şi în alţi ani, de structurile de conducere ale Filialei Timiş. 
 
  Forumul regional al Organizaţiilor profesionale contabile şi Conferinţa ministerială  

2-3 iunie 2014, Viena  Austria 
 

Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) din cadrul Băncii Mondiale a organizat, la Viena, 
în 2 iunie a.c., în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), a doua ediţie a Forumului 
Regional al  Organizaţiilor profesionale contabile. Forumul, care a reunit organisme profesionale contabile din 
peste 20 de state partenere ale CFRR din Europa Centrală, de Sud şi Sud-Est, s-a desfăşurat pe tema „Dincolo 
de contabilitatea tradiţională” şi a avut ca obiectiv promovarea unor instrumente esenţiale pentru Practicile 
Mici şi Mijlocii în creşterea calităţii serviciilor, dar şi dezbaterea mijloacelor prin care organismele profesionale 
contabile pot aduce un plus de valoare pentru PMM-uri. 
 

Pe 3 iunie, CFRR a fost gazda celei de-a 5-a Conferinţe ministeriale pentru raportare financiară 
corporativă în Europa şi Asia Centrală. La această conferinţă au participat peste 250 de delegaţi de la cel mai 
înalt nivel, printre care şi reprezentanţii CECCAR, inclusiv miniştri ai finanţelor, reglementatori, lideri din 
domeniul afacerilor, profesionişti şi reprezentanţi ai mediului academic din Europa şi Asia Centrală, precum şi 
specialişti din instituţii-cheie europene. În acest an, tema centrală a Conferinţei a fost susţinerea unor cadre 
generale de raportare pentru IMM-uri, pentru a creşte oportunităţile acestora de accesare a finanţării, 
dezvoltarea afacerilor, susţinerea locurilor de muncă şi a prosperităţii. 
 

Prima ședinţă a Grupului de politică fiscală și a Grupului operativ privind TVA-ul ale FEE 

3 iunie 2014, Bruxelles  Belgia 
 

La birourile FEE din Bruxelles s-a desfăşurat, în 3 iunie 2014, prima şedinţă comună a Grupului de 
politică fiscală și a Grupului operativ privind TVA-ul, structuri operative nou-înfiinţate la nivelul Federaţiei 
Experţilor Contabili Europeni (FEE).  
 

Pe ordinea de zi a reuniunii de lucru s-au aflat dezbateri pe tema misiunii şi obiectivelor FEE, în 
general, precum şi scopul Grupului de politică fiscală şi a grupei operative privind TVA-ul, în special, trasându-
se liniile directoare ale politicii fiscale a FEE şi a programului ce vizează taxa adăugată. Şedinţa, la care a luat 
parte şi reprezentantul CECCAR pe probleme de fiscalitate, s-a încheiat cu o sesiune de identificare a 
priorităţilor şi de stabilire a măsurilor de viitor. 
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Conferinţa Anuală de Contabilitate a profesiei contabile din Israel 

8-12 iunie 2014, Eilat  Israel 
 

Institutul Profesioniştilor Contabili din Israel a organizat, în perioada 8-12 iunie 2014, Conferinţa sa 
anuală, eveniment ce reprezintă un reper pentru profesia contabilă din Israel, atât pe plan profesional cât şi 
personal. Onorând invitaţia de a lua parte la acest eveniment de tradiţie, CECCAR a fost reprezentat la 
Conferinţa ICPAI la cel mai înalt nivel. 
 

Conferinţa din acest an s-a desfăşurat la Eilat, şi a fost marcată de prezenţa d-lui Fayezul Choudhury, 
director executiv al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) care a vorbit celor prezenţi despre 
provocările cu care se confruntă, în prezent, profesia contabilă, în condiţiile unei presiuni din ce în ce mai mari 
a cadrelor de reglementare. 
 

Pe parcursul celor aproape 5 zile de lucrări, au luat cuvântul reprezentanţi ai structurilor de guvernare 
ale Institutului Contabililor din Israel, reprezentanţi ai organelor de reglementare şi ai autorităţilor fiscale, 
cadre universitare. Printre temele abordate amintim: Fiscalitatea – politici şi legislaţia viitoare; Strategie, 
management şi politică în entităţile de stat; Lupta contra spălării de bani – lege, soluţii sau simplă demagogie? 
 

Şedinţa Grupei de lucru Bănci a FEE 

16 iunie 2014, Bruxelles  Belgia 
 

Grupa de lucru Bănci a FEE s-a reunit, în 16 iunie a.c., la sediul Federaţiei din Bruxelles, pentru o 
şedinţă de lucru ordinară la care a participat şi reprezentantul CECCAR în grupa de lucru. Pe ordinea de zi a 
acestei şedinţe s-au aprobat documente interne şi calendarul de lucru pe anul 2014 şi s-au discutat mai multe 
documente şi proiecte în care este implicată Grupa de lucru Bănci, printre care: proiectul de expunere al IASB 
pe tema Contabilizării în vederea unei gestionări dinamice a riscului; Documentul consultativ al Comitetului 
Basel privind auditul extern al băncilor; Modificarea Directivei 2007/36/EC referitoare la încurajarea 
angajamentului pe termen lung al acţionarilor şi a Directivei 2013/34/EU privind anumite elemente din 
declaraţia de guvernare corporativă. 
 

Şedinţa Consiliului IPSAS al IFAC 

24-27 iunie 2014, Toronto  Canada 
 
 În perioada 24-27 iunie a.c., a avut loc, la Toronto, şedinţa Consiliului pentru Standarde Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al IFAC, reprezentantul CECCAR în IPSASB fiind prezent la 
şedinţă. Pe parcursul celor patru zile de lucru, membrii Consiliului au discutat pe marginea unor aspecte de 
guvernare (minute şi decizii, raportări şi comunicări, plan de acţiune) şi au supus analizei şi revizuirii 
documente care se află în lucru: Cadrul conceptual, proiecte de expunere şi documente de consultări, precum 
şi adoptarea pentru prima dată a IPSAS-urilor. 
 
 Reuniunea Forumului PMM al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni 

 26 iunie 2014, Bruxelles  Belgia 
 

Forumul PMM al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni s-a reunit în şedinţă de lucru, în 26 iunie a.c., 
la birourile FEE din Bruxelles. Agenda şedinţei a abordat subiecte actuale pentru profesia contabilă şi pentru 
PMM-uri, printre care amintim: interacţiunea online şi reţelele de socializare, inovaţii pentru profesionişti 
(proiecte şi aplicaţii informatice), rolul ambasadorilor şi al militanţilor. S-au discutat, de asemenea, proiectele 
şi iniţiativele FEE, tendinţele la nivel european, precum şi priorităţile şi potenţialele proiecte viitoare ale 
grupului de lucru. La această şedinţă, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost 
prezent prin intermediul reprezentantului său în Forumul PMM. 
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ACTUALITATE 
INTERNAŢIONALĂ 

 

 

 Reglementarea UE privind adoptarea standardelor internaţionale de contabilitate  IFRIC 21:  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_175_R_0003&from=FR  
 

 Concluzii de urmărit  geopolitica resurselor naturale:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_175_R_0003&from=FR 
 

 Raportul de activitate ESMA:  
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2013_annual_report.pdf 
 

 Anchetă cu privire la sistemele CRM (CPA Canada): 
 http://www.cpacanada.ca/fr/cpa-magazine/Articles/enquete-2014-sur-les-systemes-CRM 
 

 Instrumentele disponibile în biblioteca virtuală a Ordinului (CSOEC Franţa):   
http://www.bibliordre.fr/ 
 

 
 
 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_175_R_0003&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_175_R_0003&from=FR
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2013_annual_report.pdf
http://www.cpacanada.ca/fr/cpa-magazine/Articles/enquete-2014-sur-les-systemes-CRM
http://www.bibliordre.fr/
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